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Konieczna recepta
na ci´˝kie czasy
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Z ˝ycia Izby
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kraj – mimo relatywnie lepszej sytuacji – musi si´ równie˝ liczyç z trudnoÊciami
Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych
o niełatwej do przewidzenia dziÊ skali. Na nas przedsi´biorcach spoczywa tak˝e
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simy szukaç recept na robienie korzystnego biznesu w czasach znaczonych kryzysem,
zwàtpieniem i brakiem dobrych odpowiedzi na wiele trudnych pytaƒ.
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tycznà swobod´ działalnoÊci gospodarczej. DziÊ – w obliczu wyjàtkowo trudnych wyzwaƒ,
przed jakimi stoimy – musimy byç jeszcze bardziej aktywni. JesteÊmy to równie˝
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wi oraz ludziom, którzy przez lata troszczyli si´ o jej rozwój, jak Józef Klasa i Stanisław
Romanowski.
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Jednak nasza praca, by przynosiła oczekiwane efekty, musi byç dziÊ inna. Bardziej ekspansywna, wszechstronna i skuteczna. W tym celu od dawna zabiegaliÊmy o wspólne
działanie wszystkich organizacji pracodawców.
WiadomoÊci gospodarcze
Praktycznym wyrazem tego była decyzja podj´ta przez Rad´ Izby na paêdziernikowym posiedzeniu upowa˝niajàca mnie do zgłoszenia akcesu IP-HIZ (jako członka zbiorowego)
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stàpieniu Izby do zwiàzku federacji organizacji samorzàdu gospodarczego.
Dwie wa˝ne cechy tej organizacji skłoniły nas do tego kroku. Pierwsza, to osiàgni´cia PraPrzyszłoÊç energetyki w łupkach?
codawców RP w reprezentowaniu interesów naszego Êrodowiska: walka o dobre prawo i troska
o budow´ przyjaznego otoczenia ludzi przedsi´biorczych. Druga, to powszechnie doDylematy gazowego bogactwa
strzegane zainteresowanie tej organizacji sprawami publicznymi daleko wykraczajàce po(jeÊli ono jest) .......................................... 21
za Êrodowiskowe interesy. Chcemy, by głos naszej Izby był coraz bardziej znaczàcy w debacie nad Êcie˝kami rozwoju paƒstwa. Chcemy byç inspiratorem potrzebnych Polsce działaƒ
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Musimy równie˝ pami´taç, ˝e naprzeciwko nas stojà silni partnerzy – majàcy po raz drugi, mocny mandat społeczny rzàd oraz pragnàce odbudowaç swà pozycje zwiàzki zawodowe. Znacznie
lepiej b´dziemy mogli walczyç o swoje interesy, majàc m.in. realny wpływ na prace Trójstronnej
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Komisji.
Rozpocz´liÊmy, tak jak to zadeklarowałem po wyborze mnie na funkcj´ prezesa, nowy rozdział
w działalnoÊci Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Wierz´, ˝e dla naszego Êrodowiska jest to dobra recepta na czekajàce nas wszystkich ci´˝kie czasy.
Robert Kusiak
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All hands on deck!
JeÊli na statku rozlega si´ zawołanie
wszystkie r´ce na pokład, to oznacza,
˝e cała załoga ma natychmiast stawiç
czoła niebezpieczeƒstwu. Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej uwa˝ajà, ˝e
w obecnej, trudnej sytuacji, całe nasze
Êrodowisko powinno wspólnie realizowaç cele najwa˝niejsze dla przedsi´biorców prowadzàcych firmy w naszym
kraju.
Pozwólcie Paƒstwo, ˝e przystàpienie Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych do Pracodawców RP, którymi mam przywilej kierowaç, skomentuj´ krótko – dzi´kujemy i do roboty! Fakt, i˝ dwie najstarsze organizacje właÊnie teraz łàczà swe potencjały
jest symptomatyczny. Niedawne expose premiera
D. Tuska pozbawiło złudzeƒ ostatnich niepoprawnych
optymistów; co ciekawe był wÊród nich jeszcze
do wrzeÊnia tego roku minister finansów J. Rostowski,
który opracował (choç wàtpliwe, czy w nià wierzył) niewiarygodnie optymistycznà wersj´ bud˝etu
na rok 2012. My, pracodawcy b´dàc praktykami gospodarczymi, a wi´c ludêmi, którzy na własnych firmach doÊwiadczajà skutków Êwiatowych perturbacji
ekonomicznych, wiedzieliÊmy, ˝e ci´˝kie czasy nieuchronnie nadejdà. Tym bardziej, ˝e zarówno strukturalne reformy, jak i zwykłe ułatwienia w prowadzeniu
biznesu, o które od lat si´ dopominamy, nie mogà
wcià˝ ujrzeç Êwiatła dziennego. Dlatego, majàc ÊwiadomoÊç odpowiedzialnoÊci za nasze firmy i pracujàcych w nich setki tysi´cy Polaków, musimy byç bardziej stanowczy i znacznie bardziej skuteczni. A to mo˝na osiàgnàç tylko wówczas, gdy głos pracodawców
brzmi jak Êwietnie zgrana orkiestra, pełna znakomitych
instrumentalistów, ale wiedzàca, ˝e najwa˝niejsze jest
idealne, wspólne brzmienie…
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – od ponad dwóch dekad uczestniczàc w przestrzeni publicznej i wpływajàc na jej kształt – starajà si´ reprezentowaç nie tylko swoich członków; choç ich interes jest
z oczywistych wzgl´dów priorytetowy. Naszym celem
jest nieustajàca walka o dobre prawo i sprzeciw wobec
ograniczania wolnoÊci gospodarczej, troska o budow´
przyjaznego otoczenia ludzi przedsi´biorczych i protest wobec działaƒ, które motywowane wzgl´dami politycznymi, psujà, a niejednokrotnie niszczà dorobek
polskich pracodawców. Obszar drugi to aktywne zainteresowanie sprawami publicznymi daleko wykraczajàce poza nasze Êrodowiskowe interesy – uczestnictwo
w ogólnopolskiej debacie nad Êcie˝kami rozwoju paƒstwa i dbałoÊç o wzmocnienie naszej ekonomicznej
konkurencyjnoÊci. Uwa˝amy, ˝e polscy pracodawcy sà
zbyt znaczàcà grupà i silnym intelektualnie Êrodowiskiem, by biernie przyglàdaç si´ rozwojowi sytuacji
dbajàc wyłàcznie o własne podwórko. Chcemy
byç – i jesteÊmy – inspiratorem potrzebnych Polsce
działaƒ i pomysłodawcà niezb´dnych projektów. Stàd
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mi´dzy innymi brało si´ inicjowanie przez Pracodawców RP doniosłych debat poÊwi´conych najtrudniejszym wyzwaniom przed jakimi stoimy jako społeczeƒstwo i paƒstwo. DziÊ, gdy politycy przyznajà to, o czym
my wiedzieliÊmy od dawna, ˝e nie ma co marzyç
o Polsce jako „zielonej” wyspie, my ludzie biznesu
powinniÊmy – na miar´ naszych mo˝liwoÊci – wziàç
na siebie cz´Êç odpowiedzialnoÊci za gospodarcze jutro, za sytuacj´ w polskich domach. Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej, z jednej strony chcà jak najlepiej wypełniaç swe ustawowe obowiàzki, recenzujàc
projekty aktów prawnych i pomysły rzàdzàcych, z drugiej zaÊ wnieÊç zbiorowà màdroÊç swoich Członków – od niedawna tak˝e firm nale˝àcych do Izby
Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych – w dzieło tworzenia dobrych gospodarczych
perspektyw dla Polski. Chcemy zatem skoncentrowaç
swe wysiłki na tych obszarach, tych dziedzinach
i bran˝ach, które nadawaç b´dà ton rozwojowi, sà najbardziej newralgiczne i które pozwolà nam najpełniej
zaistnieç. Oto one:
• Jak najszerzej rozumiane zagadnienia rynku pracy.
Niezb´dny jest zupełnie nowy kształt relacji pomi´dzy
wszystkimi graczami na tym boisku, które zwie si´ stosunki pracy. To nie tylko kwestia nowego kodeksu, ale
tak˝e nowych ustaw o zwiàzkach zawodowych i rozwiàzywaniu sporów zbiorowych. Ustaw, u podstaw których
legnie nowa filozofia – równych praw, a nie przywilejów dla którejkolwiek ze stron. Ustaw, które organizatorów nielegalnych strajków b´dà karaç tak samo surowo, jak pracodawców ra˝àco naruszajàcych prawa pracownicze. Potrzebna jest tak˝e nowa praktyka dialogu
społecznego. Musi to tak˝e byç dialog obligujàcy rzàdzàcych do dzielenia si´ władzà, a nie do niepodzielnego jej sprawowania.
• Kwestia innowacyjnoÊci gospodarki i komercjalizacji wiedzy oraz nowych technologii. JesteÊmy
o par´ długoÊci za nawet tymi Êrednio innowacyjnymi
paƒstwami Unii. My pracodawcy doskonale wiemy, ˝e
polska gospodarka nie b´dzie na dłu˝szà met´ konkurencyjna, bazujàc wyłàcznie na niskich – relatywnie – kosztach pracy. Âcisła i efektywna współpraca
nauki z przemysłem, umiej´tne i opłacalne dla obu
stron sprzedawanie wiedzy, wdra˝anie nowoczesnych
technologii i presja na innowacyjnoÊç – to warunki konieczne dla szybszego rozwoju.
• Sfera szeroko rozumianych finansów. Finansów paƒstwa, finansów przedsi´biorstw, polityki fiskalnej i podatków, roli i zadaƒ banków, funkcjonowania giełdy
oraz domów maklerskich. Wszystko wskazuje na to, ˝e
nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale równie˝ – a mo˝e przede wszystkim – społecznego, ta sfera gospodarki w najbli˝szych latach b´dzie najbardziej
na cenzurowanym. Oderwanie si´ instytucji finansowych od realnej gospodarki stało si´ przyczynà mnóstwa problemów i Êwiatowych perturbacji. Ich konsekwencje sà wcià˝ tajemnicà przyszłoÊci, ale naszym zadaniem jest wszechstronna analiza Êwiatowych i europejskich trendów oraz wyciàganie jak najdalej idàcych
wniosków mogàcych przynieÊç korzyÊci polskim pracodawcom i naszemu systemowi finansowemu.

• Zdrowie Polaków, czyli
całoÊç zagadnieƒ zwiàzanych z ekonomicznymi
i społecznymi podstawami
funkcjonowania modelu
ochrony tego zdrowia. To
doprawdy dziwne, ˝e
po ponad 20 latach budowy gospodarki rynkowej
w naszym kraju wcià˝ trzeba przypominaç, ˝e konstytucyjne prawo dost´pu do opieki zdrowotnej realizujà
dziÊ zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne.
Chocia˝ zdrowie nie jest na sprzeda˝, ka˝da usługa
medyczna ma swojà cen´ i podlega obrotowi gospodarczemu na rynku, który ma swoich płatników, Êwiadczeniodawców i beneficjentów. Jest oczywiste, ˝e rynek ten istnieje i musi podlegaç regulacjom majàcym
na celu zapewnienie Polakom bezpieczeƒstwa. Regulacje te nie mogà jednak zaprzeczyç sensowi istnienia
tego rynku, nawet w imi´ najbardziej wzniosłych postulatów, jak dobro publiczne.
• Problematyka paliwowo-energetyczna. To niezwykle rozległy i wielowàtkowy katalog zagadnieƒ – poczàwszy od bezpieczeƒstwa energetycznego,
poprzez przyszłe losy polskich kopalƒ górnictwa w´glowego i miedziowego oraz bran˝y hutniczej, dylematy zwiàzane z energetykà jàdrowà i wydobyciem gazu łupkowego, czy konsekwencjami drastycznych
ograniczeƒ narzuconych nam przez unijny pakiet klimatyczno-energetyczny, koƒczàc na cenach pràdu
w polskich domach i firmach oraz paliw na stacjach
benzynowych.
• Infrastruktura transportowa i komunikacyjna oraz
problemy bran˝y motoryzacyjnej. Wieloletnie zapóênienia, niech´ç do radykalnych zmian i reform, swoista
niemoc, doraêne działania zamiast opracowania i realizowania długofalowych programów – te mało optymistyczne okreÊlenia odnoszà si´ nie tylko do polskich
dróg i torów. Problemy tych bran˝ rzutujà na całoÊç
obrazu naszej gospodarki, jej konkurencyjnoÊci oraz
mo˝liwoÊci rozwojowych.
• Inwestycje zagraniczne – to dla rozwoju polskiej
gospodarki jedna z najbardziej kluczowych dziedzin.
Owszem, mo˝emy poszczyciç si´ niezłymi wskaênikami napływu kapitału do Polski oraz sporà liczbà lokowanych u nas inwestycji, ale i tu jest sporo do zrobienia. Tym bardziej, ˝e w ró˝nego rodzaju mi´dzynarodowych rankingach nie zajmujemy pozycji, która mo˝e
satysfakcjonowaç. PowinniÊmy stymulowaç jak najszerzej rozumiane działania zach´cajàce do inwestowania w naszym kraju. Chodzi zarówno o tworzenie
sprzyjajàcego klimatu prawno-organizacyjnego i korzystnej infrastruktury, jak i nawiàzywanie partnerskich
kontaktów z organizacjami i przedsi´biorcami z ró˝nych paƒstw. Mamy tu ogromny potencjał i powinniÊmy go wykorzystaç. Zwłaszcza w tej kwestii Pracodawcy RP liczà na Izb´ Przemysłowo-Handlowà Inwestorów Zagranicznych.
W wi´c dzi´kujemy za akcesj´ do Pracodawców
RP i … All hands on deck!
Dr Andrzej Malinowski
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Sprawozdanie z działalnoÊci
Izby Przemysłowo-Handlowej
Inwestorów Zagranicznych
w Polsce za lata 2008 – 2011
Szczególnym podmiotem działaƒ Izby jest i zawsze b´dzie przedsi´biorca – inwestor. Izba podejmie niezb´dne działania
zmierzajàce do ochrony, szczególnie małych i Êrednich firm, przed skutkami pojawiajàcych si´ w Polsce przejawów kryzysu finansowego (…) Tytuł do podj´cia działaƒ integrujàcych szerokie Êrodowisko biznesu oraz moralne do tego prawo daje Izbie zarówno jej rodowód (jest najstarszà organizacjà przedsi´biorców, powołanà 19 czerwca 1989 r., która rosła wraz
z III Rzeczpospolità), jak i du˝y kapitał wiedzy i doÊwiadczeƒ, zdobyty przez jej członków w praktyce prowadzenia działalnoÊci gospodarczej w Polsce i za granicà – czytamy m.in. w Uchwale Programowej X Walnego Zgromadzenia IP-HIZ.

Rada Izby została wybrana w nast´pujàcym składzie: Jacek Kubica – prezes, Wiesław Dàbrowski, Marian Mazurek, Wacław Miàsek – wiceprezesi, członko-

wie – Maciej Cybulski, Jurek Golda, Ireneusz Hampel, Józef Klasa, Marek Lewicki, Krzysztof Łodej, Ryszard Michalski i Jacek Molenda.
W trakcie kadencji nastàpiła zmiana prezesa. 28 stycznia 2011 r. Rada przyj´ła jednogłoÊnie pisemnà rezygnacj´ Jacka Kubicy ze stanowiska prezesa Rady
i powołała na to stanowisko, jednogłoÊnie Roberta Kusiaka. W trakcie kadencji
tak˝e kilkakrotnie nast´powała zmiana wiceprezesa. Po rezygnacji Wiesława Dàbrowskiego, Rada powołała 15 maja 2009 r. do swego grona Leonarda PraÊniewskiego, jednoczeÊnie wybierajàc go na wiceprezesa. Po jego rezygnacji ze wzgl´du na stan zdrowia, 16 grudnia 2010 r. Rada powołała na członka Rady Roberta

Prezydium obrad

Na sali obrad

Na sali obrad

Nowe władze Izby, wybrane na X Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów
Zagranicznych obradowało 23 paêdziernika 2008 r. w Warszawie. Wybrano nowe władze: Rad´ Izby, Komisj´ Rewizyjnà i Sàd Kole˝eƒski. Przyj´to
Uchwał´ Programowà, w której wytyczono kierunki działania w sytuacji trudnej dla
samorzàdu gospodarczego w Polsce.

X

Władze Izby
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Kusiaka, jednoczeÊnie powierzajàc mu funkcj´ wiceprezesa, a nast´pnie prezesa 28 stycznia 2011 r. po rezygnacji Jacka Kubicy.
W trakcie kadencji wygasł mandat członka Rady Ireneusza Hampela. Na wakujàce miejsce powołano Witolda WiÊniewskiego.
Komisja Rewizyjna przez całà kadencj´ pracowała w niezmienionym składzie
ze Zdzisławem Niziƒskim – jako przewodniczàcym.
Do Sàdu Kole˝eƒskiego wybrano Jolant´ Michałkowicz-Jagodziƒskà.

Rozwiàzaniem Samorzàd Gospodarczy
W trakcie kadencji Rada Izby odbyła 15 posiedzeƒ, podejmujàc decyzje we wszystkich sprawach członkowskich, kontynuujàc w miar´ mo˝liwoÊci zwyczaj autoprezentacji i opinii członka wprowadzajàcego firmy, które składajà aplikacj´ do Izby.
Rada uchwalała przygotowywane przez Zarzàd preliminarze bud˝etowe, przyjmowała do wiadomoÊci informacje o realizacji bud˝etu, zatwierdzała sprawozdania finansowe. Rada przyjmowała opinie i stanowiska przygotowane przez Zarzàd, w najwa˝niejszych sprawach dla firm członkowskich oraz Êrodowiska biznesu.

Rada Izby przyjmuje program obchodów 20-lecia IP-HIZ

Wymiana zdaƒ przed rozpocz´ciem konferencji „Swobody gospodarcze 20 lat póêniej”

O˝ywiona dyskusja nad koncepcjà samorzàdu gospodarczego

Na pierwszym roboczym zebraniu Rady Izby, 12 grudnia 2008 r., dokonano
oceny aktualnej sytuacji w Êrodowiskach biznesu i wyboru optymalnego rozwiàzania dla porozumienia i współpracy ogółu przedsi´biorców działajàcych w Polsce.
W wyniku osobistych ambicji przedstawicieli niektórych organizacji pracodawców, ustała wieloletnia działalnoÊç Rady Przedsi´biorczoÊci, skupiajàcej wszystkie du˝e organizacje pracodawców i z powodzeniem reprezentujàcej interesy
przedsi´biorców wobec władz paƒstwowych i samorzàdowych. Jej miejsce próbował zajàç tzw. Kongres Przedsi´biorczoÊci, co skutkowało dezintegracjà Êrodowiska biznesu.
W zaistniałej sytuacji Rada IP-HIZ rozwiàzanie problemu integracji dostrzegła
w utworzeniu samorzàdu gospodarczego, dost´pnego dla wszystkich przedsi´biorców i dla wszystkich organizacji zrzeszajàcych pracodawców. Przedyskutowano zało˝enia wst´pnego projektu ustawy o samorzàdzie gospodarczym. Jak wynikało z aktualnej oceny sytuacji, ponad 90% przedsi´biorców nie uczestniczy
w ˝adnej organizacji pracodawców. Rada uznała, ˝e korzystnym rozwiàzaniem dla
skutecznej reprezentacji Êrodowiska byłoby wi´c stworzenie samorzàdu gospodarczego, finansowanego z odpisu podatku VAT, płaconego przez przedsi´biorstwa.
Projekt powołania samorzàdu gospodarczego nie został jednak dotàd zrealizowany, koncepcja ta jest wi´c nadal aktualna.
Rada Izby, na tym˝e posiedzeniu, powołała komisje problemowe. Dwie z nich
funkcjonowały przez całà kadencj´: komisja do spraw organizacyjno-prawnych
(przewodniczàcy Marian Mazurek, członkowie: Józef Klasa, Jurek Golda, Jarosław Kulawik) oraz komisja do spraw finansowo-gospodarczych (przewodniczàcy Wacław Miàsek, członkowie: Jacek Molenda i Krzysztof Łodej).

20 lat
Rada Izby omawiała oraz inicjowała dyskusj´ na temat podstawowych problemów
dotyczàcych rozwoju przedsi´biorczoÊci w Polsce. Dlatego te˝ w wi´kszoÊci wypadków posiedzenia Rady składały si´ z dwóch cz´Êci: organizacyjnej i zebrania
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Wymiana uwag

Na sali obrad

dyskusyjnego, z udziałem zainteresowanych poruszanà problematykà członków
Izby oraz zaproszonych goÊci ze Êwiata polityki, gospodarki i nauki.
Dzieƒ 16 kwietnia 2009 r. zapisał si´ szczególnie wyraziÊcie w historii IP-HIZ.
Na swym kolejnym posiedzeniu Rada wysłuchała sprawozdania komisji roboczej
do spraw obchodów 20-lecia powstania Izby: o przygotowaniach uroczystoÊci jubileuszowych, zaplanowanych na 18 maja, w przeddzieƒ 20. rocznicy powstania
Izby.
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Po posiedzeniu Rady, w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyła si´ konferencja na temat „Swobody gospodarcze 20 lat póêniej – aktualnoÊç ustaw z roku 1988 w kontekÊcie wspierania inwestycji zagranicznych”. Konferencj´ zorganizowała Izba, wspólnie z PAIiIZ, co miało uzasadnienie w fakcie, ˝e na podstawie ustawy sejmowej z 23 grudnia 1988 r. o działalnoÊci gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych, powstały jednoczeÊnie Agencja oraz Izba.

Rozpoczynajà si´ obrady w Resursie Obywatelskiej

W latach 1988-1989 nastàpiła fundamentalna zmiana paradygmatu z „dozwolone jest tylko to, co wprost dozwolone” na „niedozwolone jest to, co wprost niedozwolone”. Udało si´ wówczas uchwaliç ustawy o działalnoÊci gospodarczej
i o działalnoÊci gospodarczej z udziałem zagranicznych podmiotów gospodarczych, poniewa˝ były spójne, klarowne, stawiały na racjonalnoÊç. Du˝e znaczenie
na kształtowanie poglàdów wÊród ówczesnych elit politycznych i gospodarczych
miały kreatywnoÊç prywatnych przedsi´biorców oraz nowoczesne formy zarzàdzania firmà.
Celem konferencji była jednak przede wszystkim ocena dorobku dwudziestu
lat i aktualnej sytuacji przedsi´biorstw. Stwierdzono: zmieniło si´ bardzo wiele, ale
nie wszystko tak, jak mo˝na było oczekiwaç. GdzieÊ po drodze Polska zgubiła pozycj´ lidera transformacji ustrojowo-gospodarczej. DziÊ opór rozroÊni´tej biurokracji ma wpływ na utrzymywanie, a nawet tworzenie barier przedsi´biorczoÊci.
Padło obrazowe okreÊlenie: „Drogà przez m´k´ trzeba nazwaç drog´, jakà przez
gabinety urz´dników przebywa zagraniczny inwestor, decydujàcy si´ na prowadzenie firmy w Polsce”.
Miesiàc po konferencji, 18 maja, w Domu Polonii w Warszawie odbyło si´ uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia Izby. Spotkanie zaszczycili swojà
obecnoÊcià honorowi goÊcie wspomniani wczeÊniej: Mirosław Wyrzykowski – s´dzia Trybunału Konstytucyjnego i Mieczysław Wilczek – biznesmen, b.
minister przemysłu oraz honorowi członkowie Izby: Zdzisław Jagodziƒski i Sobiesław Zasada oraz Piotr Kempa – b. prezes Izby, Jan Bandurski i Jerzy Głuszyƒski – wiceprezesi pierwszych kadencji władz, Zygmunt Makomaski i Jerzy Wi´ckowski – szefowie Polsko-Polonijnej Izby Przemysłowo-Handlowej „Interpolcom”,
poprzedniczki IP-HIZ, posłowie Zbigniew Chlebowski i Ryszard Kalisz, a tak˝e
prof. Stanisław Gomułka – znany ekonomista, były wiceminister finansów. Kalendarium działalnoÊci IP-HIZ przypomniał wyÊwietlony na jednej ze Êcian Sali Lustrzanej, w której odbyła si´ uroczystoÊç, film – zestaw fotografii ukazujàcych najwa˝niejsze wydarzenia 20 lat w ˝yciu organizacji. Prezentacj´ rozpocz´ło ukazanie wi-

Film obrazujàcy kalendarium działalnoÊci Izby: wizyta władz IP-HIZ u Lecha Wał´sy
w grudniu 1989 r.

Jerzy Głuszyƒski prowadzi dyskusj´

Poczàtki transformacji wspomina Mieczysław Wilczek

W konferencji uczestniczyli inicjatorzy ustawy z 1988 r. – Mieczysław Wilczek, wówczas minister przemysłu i Józef Klasa, sekretarz generalny „Towarzystwa Polonia” oraz współautor ustawy – prof. Mirosław Wyrzykowski. Obecni byli
pierwsi beneficjenci ustawy, a wkrótce potem członkowie pierwszej organizacji
pracodawców – IP-HIZ: Kazimierz Pazgan, Wojciech Soszyƒski i Jan Bandurski.
W dyskusji padały tak˝e nazwiska dawnych pionierów transformacji gospodarczej:
Henryka Kulczyka, Jana Wejcherta, Sobiesława Zasady; przypomniano nazwisko nie˝yjàcego prekursora przedsi´biorczoÊci polonijnej, wieloletniego prezesa
Izby – Stefana Lewandowskiego.
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Zdzisław Jagodziƒski mówi o roli przedsi´biorców w 20-leciu
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Jan Bandurski i Sobiesław Zasada przypominajà trudne poczàtki gospodarki rynkowej

Józef Klasa o polonijnych biznesmenach

Sytuacj´ gospodarczà przedstawia prof. Stanisław Gomułka

Poseł Zbigniew Chlebowski prezentuje raport „Polska 2030”

Ale nie tylko liberalny jak na tamte czasy Rakowski miał opory przed rzuceniem
si´ do gł´bokiej wolnorynkowej wody. Miała je tak˝e ówczesna demokratyczna opozycja, z „SolidarnoÊcià” na czele, która bynajmniej nie myÊlała o kapitalizmie, lecz o tzw. socjalizmie z ludzkà twarzà. Widaç było gołym okiem, w jak fatalnej kondycji i jak fatalnie sà zarzàdzane wielkie paƒstwowe przedsi´biorstwa. To
trzeba było przerwaç i postawiç na oddolnà, indywidualnà inicjatyw´; dobry przykład dawały ju˝ małe rzemieÊlnicze zakłady i warsztaty. Najwa˝niejsze stało si´
jednak zało˝enie, aby prywatna inicjatywa nie była dłu˝ej kr´powana przez biurokracj´.
Franciszek Gaik przypomniał prac´ dwóch zespołów nad reformà Rakowskiego-Wilczka; podczas gdy jeden zespół opracowywał nowe przepisy, drugi zajmował si´ usuwaniem zb´dnych. Teraz w Sejmie pracuje tylko jeden zespół, który
zajmuje si´ produkowaniem, a ÊciÊlej: nadprodukcjà nowych ustaw.
Józef Klasa stwierdził, i˝ wbrew temu, co si´ powszechnie uwa˝a, pierwsze
kroki na drodze do urynkowienia polskiej gospodarki postawiono znacznie wczeÊniej, bo… we wrzeÊniu 1974 r. w Krakowie (Wieliczce). Wtedy odbyło si´ pierwsze spotkanie polonijnych biznesmenów, tzw. I Forum Polonijne. Przestraszyło
ono ówczesny partyjny establishment na tyle, ˝e usiłował zablokowaç t´ inicjatyw´. Tym niemniej w nast´pnych latach była kontynuowana w Poznaniu (…) Tamte struktury mo˝na Êmiało nazwaç protoplastami póêniejszej Polsko-Polonijnej
Izby Przemysłowo-Handlowej „Interpolcom” i dzisiejszej Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych, która właÊnie obchodziła swoje XX-lecie.
„Sukcesy minionego XX-lecia w du˝ym stopniu sà zasługà przedsi´biorców – podkreÊlił w dyskusji prof. Stanisław Gomułka. – W Polsce wydarzyło si´
zjawisko unikalne: niemal błyskawicznie, w ciàgu czterech lat powstał ogromny
sektor prywatny: około trzech milionów nowych przedsi´biorstw. One forsowały
tempo rozwoju gospodarczego dwa razy szybsze ni˝ w Europie Zachodniej. Jakie sà
dziÊ główne przeszkody w samej gospodarce? Zawalidrogà stały si´ wielkie przedsi´biorstwa paƒstwowe, nie napawa nadziejà zbyt powolna prywatyzacja, zdecydo-

zyty władz Izby w grudniu 1989 r. u Lecha Wał´sy, po czym przypomniano wizyty
przedstawicieli IP-HIZ u Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego, u kolejnych
premierów, a tak˝e konferencje z cyklu „Biznes – Nauka – Polityka”.
W dyskusji mówcy obrazowali wyboistà drog´ dwudziestu lat rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego Polski, wraz z udziałem IP-HIZ. Od wspomnieƒ dyskutanci przeszli do współczesnoÊci. Zauwa˝ono, i˝ mimo zapisu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ˝e ograniczenie wolnoÊci działalnoÊci gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i to tylko ze wzgl´du na wa˝ny interes publiczny, barier ograniczajàcych przedsi´biorczoÊç wcià˝ jest bardzo du˝o.
Zadanie likwidacja barier wcià˝ jest aktualne.
Wspominajàc batali´ o zmiany gospodarcze w 1988 r., Mieczysław Wilczek
wyznał, ˝e ówczesny premier, Mieczysław F. Rakowski, zdecydowanie walczył
o ich dokonanie, mimo ˝e miewał w stosunku do nich ideologiczne wàtpliwoÊci.
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wanie za mało inwestujemy, przy czym kluczowà sprawà jest niedostateczny udział
oszcz´dnoÊci w inwestycjach, problemem jest ograniczonoÊç innowacyjnoÊci polskiej gospodarki, przy znikomej roli polskiej nauki. Uzupełnieniem tych uwag była
prezentacja przez Zbigniewa Chlebowskiego raportu „Polska 2030”, ukazujàcego
koncepcje przyspieszonego rozwoju naszego kraju. Poseł skrytykował ponadto
obecnà ustaw´ o swobodzie działalnoÊci gospodarczej. „Zawiera ona około 150 artykułów i mimo zapisu w Konstytucji, i˝ ograniczenie wolnoÊci działalnoÊci gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzgl´du na wa˝ny interes publiczny, barier ograniczajàcych przedsi´biorczoÊç wcià˝ jest za du˝o. Urz´dnicy przez lata robili i nadal robià wiele, aby komplikowaç swobod´ działalnoÊci
gospodarczej. Mimo kryzysu staramy si´ upraszczaç przepisy i procedury, czego
przykładem mogà byç zmiany w ordynacji podatkowej”.
Wa˝nà cz´Êcià spotkania było wr´czenie medali pamiàtkowych. Oprócz grona zaproszonych goÊci, otrzymali je członkowie honorowi Izby, jej współzało˝yciele i członkowie władz w poprzednich kadencjach oraz długoletni pracownicy: Henryk Kulczyk, Sobiesław Zasada, Bo˝ena Markowska, Hanna Okuniewicz-Lewandowska, Zdzisław Jagodziƒski, Norbert Rethmann, Jan Szwede, Jan Bandurski, Julian Bojmart, Jacek Kubica, Piotr Kempa, Małgorzata Wychowaniec, Liliana Niesielska, Józef Klasa, Jerzy Głuszyƒski, Robert Kusiak, Alfred
Andrys, Stanisław Jarzàbek, Maria Lisowska, Stanisław Romanowski.
Jacek Kubica, Marian Mazurek i Wacław Miàsek wr´czyli medale i dyplomy firmom – członkom Izby, na r´ce ich przedstawicieli.

nie przynoszà oczekiwanych skutków, w ka˝dym razie w krótkim okresie. Wyst´puje coraz cz´Êciej zagro˝enie inflacji. Wprawdzie Polska na tle innych krajów nie
odczuwa bezpoÊredniego zagro˝enia kryzysem, tym niemniej negatywne objawy
wyst´pujàce w gospodarce globalnej, zwłaszcza w krajach UE, mogà wywrzeç niekorzystny wpływ na naszà sytuacj´.
Zdaniem bankowców, obserwacja kryzysu skłania przedsi´biorców na całym
Êwiecie do zwrócenia baczniejszej uwagi na rynki wschodzàce, zwłaszcza na cztery „kraje przyszłoÊci” okreÊlane skrótem BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny). Aby
si´ rozwijaç, wszystkie one muszà inwestowaç, w tym tak˝e w eksploatacj´ surowców. Rynki wschodzàce długo jeszcze b´dà przynosiły nieosiàgalnà w Polsce, ani
w ˝adnym innym z rozwini´tych paƒstw, dwukrotnie wy˝szà stop´ zwrotu kapitału.

Sala słucha, nie tylko bankowców…

W Êrodku bohaterowie ksià˝ki: Norbert Rethmann i Andrzej Jacek Blikle

Z wydarzeƒ 2009 r. warto odnotowaç uroczystà promocj´ ksià˝ki pt. „Obraz
podwójny Polska – Niemcy 1939-2009”, która odbyła si´ 4 wrzeÊnia. Ksià˝k´ wydała w dwuj´zycznej, polsko-niemieckiej wersji Fundacja „Laetitia”, zało˝ona przez Mariana Mazurka, wiceprezesa IP-HIZ, zainspirowanego słowami wypowiedzianymi przed 20 laty podczas Mszy Pojednania w Krzy˝owej: „Musimy
przejÊç od ˝ycia obok siebie i przeciwko sobie do ˝ycia ze sobà”. Głównymi bohaterami ksià˝ki sà Norbert Rethmann, członek honorowy Izby, zało˝yciel grupy
Remondis oraz Andrzej Jacek Blikle, potomek i senior słynnego rodu warszawskich cukierników.
.. tak˝e Êpiewu lirycznej mezzosopranistki, Izabeli Kopeç

Inwestycje w kryzysie i prawa przedsi´biorców
„Strategie inwestycyjne w dobie globalnego kryzysu”. To zagadnienie zaabsorbowało członków Izby na samym poczàtku 2010 r. w sytuacji, gdy cała Unia Europejska boleÊnie odczuwała skutki kryzysu finansowego. 26 stycznia, po posiedzeniu Rady, w cyklu „Biznes – Nauka – Polityka” odbyło si´ spotkanie poznawczo-dyskusyjne w piwnicach „Kamienicy”, warszawskiego teatru Emiliana Kamiƒskiego. Oprócz członków IP-HIZ w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Banku
HSBC (125 mln klientów w 86 krajach; od 2004 r. w Polsce jako HSBC Bank Polska S. A.), dyrektor Zwiàzku Banków Polskich Norbert Jeziołowicz, przedstawiciel
PARP oraz szefowie zaprzyjaênionych organizacji samorzàdu gospodarczego.
Spotkanie uÊwietnił recital Êpiewaczki (mezzosopran) Izabeli Kopeç.
W wystàpieniach bankowców oraz w dyskusji na czoło wysun´ły si´ problemy
zwiàzane z kryzysem finansowym. Na globalnych rynkach poczynił on spustoszenia, ograniczajàc działalnoÊç inwestycyjnà. Wycofywanie si´ z rynku inwestorów
przybiera cz´sto charakter paniki. Podejmowane Êrodki zaradcze w wielu krajach
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Zarazem trzeba zdawaç sobie spraw´, ˝e wschodzàce rynki b´dà coraz dro˝sze,
wi´c nie opłaci si´ kunktatorska polityka inwestycyjna. Jaki z tego wniosek dla
przedsi´biorców? Warto ju˝ teraz zainteresowaç si´ inwestycjami w krajach BRIC,
zwłaszcza w Chinach. Odr´bnym zagadnieniem jest utrzymanie zainteresowania
Polskà, jako krajem, w którym warto inwestowaç, nawet w konfrontacji z krajami
BRIC.
W dyskusji padło pytanie pod adresem bankowców: czy bankowi baronowie – prawdziwi twórcy kryzysu, wyciàgn´li wnioski ze swoich działaƒ, które doprowadziły Êwiat na skraj przepaÊci? Odpowiedzi bankowców były wymijajàce:
Amerykaƒski Fed zrobił ju˝ bardzo du˝o, aby ograniczyç skutki kryzysu. Przyznano
jednak, ˝e Fed był zbyt pasywny, jedynie obserwujàc poczynania banku Lehman
Brothers.
Tak˝e w cyklu „Biznes – Nauka – Polityka”, 7 kwietnia 2010 r. robocze zebranie Rady łàczyło si´ z problemowym spotkaniem. Podniesionym wobec zaproszo-
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nesu do jednoczenia si´ w obronie przedsi´biorczoÊci i wi´kszej aktywnoÊci w wywieraniu presji na ustawodawc´. Tak˝e poprzez przedstawianie konkretnych wniosków, łàcznie z propozycjami rozwiàzaƒ legislacyjnych.
Na tym samym spotkaniu Marian Mazurek mówił tak˝e o pustych deklaracjach
władz politycznych, wedle których przedsi´biorcy sà najwa˝niejsi, i o praktyce
spychajàcej Êrodowisko biznesu na margines, uniemo˝liwiajàc mu udział w decydowaniu o własnych sprawach.
Z kolei Zdzisław Niziƒski zwracał uwag´ na fatalnà sytuacj´ wielu firm dostawczych współpracujàcych z budownictwem, które zwłaszcza w fazie kryzysu stojà
na kraw´dzi bankructwa. Obowiàzujàce przepisy jako tako chronià generalnych
wykonawców, ale przedsi´biorstwa dostawcze pozostawiajà na łasce losu i (nie
zawsze) dobrej woli firm wykonawczych.

Od akcji do „Przyjaznego Paƒstwa”
GoÊciem Izby był poseł Ryszard Kalisz

nego goÊcia, posła Ryszarda Kalisza problemem były biurokratyczne bariery blokujàce rozwój przedsi´biorczoÊci. „Mimo upływu lat funkcjonowania gospodarki
wolnorynkowej, IP-HIZ nadal musi si´ upominaç o likwidacj´ przywilejów dla niektórych struktur społecznych, o ograniczenie wszechwładzy biurokracji, o powrót
do prostoty regulacji prawnych o działalnoÊci gospodarczej z 1988 r., o ograniczenie sfer obj´tych koncesjami, o przejrzystoÊç procedur” – mówił Marian Mazurek, ilustrujàc te tezy konkretnymi przykładami z ˝ycia. Z kolei Józef Klasa skoncentrował si´ na omówieniu bł´dów aparatu administracyjnego przy wykorzystywaniu Êrodków unijnych. Wg niego lawinowo wzrasta liczba wniosków odrzucanych z powodu absurdalnych, biurokratycznych wymogów, niekoniecznie ustanowionych przez Bruksel´. RoÊnie wcià˝ liczba podmiotów uprawnionych do decydowania o przyznaniu dotacji, co wzmaga decyzyjny bałagan. „Czy władzom paƒstwa nie zale˝y na szerszym i sprawniejszym pozyskiwaniu unijnych Êrodków?” – zapytywał mówca.

Jacek Kubica prowadzi maklerów z „Bohemii i Capital Partners” na obrady

RoÊnie liczba inwestorów – właÊcicieli akcji. Akcje mogà kusiç szybkim zyskiem,
inwestujàc na giełdzie łatwo si´ wzbogaciç, ale równie łatwo mo˝na uszczupliç
majàtek, a nawet go straciç. Spotkanie z maklerami z Capital Partners (12 czerwca 2010 r.) miało ułatwiç przedsi´biorcom zwiàzanym z Izbà poznanie tajników gry
na giełdzie papierów wartoÊciowych. Inwestor zawiera umow´ z domem maklerskim, powierzajàc Êrodki finansowe, tzw. portfel instrumentów finansowych w zarzàdzanie. Problemem jest w ka˝dym wypadku wiarygodnoÊç domu maklerskiego.
Wa˝ne jest precyzyjne okreÊlenie celu inwestowania, jasne okreÊlenie obowiàzków
zarzàdzajàcego oraz ustalenie rozliczeƒ kosztów zarzàdzania. Niezale˝nie jednak
od tego, ˝e si´ powołuje zarzàdc´, warto – inwestujàc – mieç własnà wiedz´
o rynku kapitałowym.
Na posiedzeniu Rady Izby 4 listopada 2010 r. podj´to uchwał´ o zwołaniu XI Walnego Zgromadzenia IP-HIZ w 2011 r. W drugiej cz´Êci, z udziałem licznych goÊci, odbyło si´ spotkanie z posłem Adamem Szejnfeldem, przewodniczàO˝ywiona dyskusja na temat biurokratycznych barier w gospodarce

Kolejni dyskutanci zwracali uwag´ na fatalnà sytuacj´ wielu firm, które w fazie
kryzysu stojà na kraw´dzi bankructwa. Podniesiono temat projektu zmian w ustawie o odpadach i utrzymaniu czystoÊci w gminach, który zmierza w kierunku likwidacji konstytucyjnych zasad swobody działalnoÊci gospodarczej i wolnej konkurencji. Krytycznie o aktualnym zakresie swobody gospodarczej wypowiedział si´
tak˝e poseł Ryszard Kalisz. Zwrócił uwag´ na coraz wi´kszà rol´ tzw. aparatu, który ˝àda dla siebie coraz wi´cej władzy – i otrzymuje jà. A˝ 85% projektów ustaw
wychodzi z rzàdu, czyli od urz´dników. Co gorsze dla przedsi´biorców, od decyzji biurokratów przyznajàcych miliardy euro z Unii nie mo˝na si´ odwoływaç ani
do sàdów, ani do wy˝szej instancji administracyjnej. Jako bzdurnà okreÊlił te˝ poseł obowiàzujàcà ostatnio mod´ na odcinanie si´ polityków od przedsi´biorców
(i na odwrót), bowiem kontakty polityki z biznesem sà w zdrowym demokratycznym paƒstwie prawa czymÊ normalnym. Poseł zach´cił ponadto Êrodowiska biz-
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Mamy w kraju coÊ na kształt Nieprzyjaznego Paƒstwa – mówi Józef Klasa
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cym nadzwyczajnej komisji sejmowej „Przyjazne Paƒstwo”. Poseł zapoznał członków Izby z przebiegiem narady u Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
na temat rozwoju gospodarki. Priorytety to: deregulacja, wspieranie partnerstwa
publiczno-prywatnego, rozwój promocji polskiej gospodarki za granicà.
Zdaniem A. Szejnfelda, wcià˝ daleko do przywrócenia przedwojennego etosu
urz´dniczego. W urz´dach nadal rzàdzà procedury i pragmatyka, a ch´ç ˝yczliwe-

Potrzebne nowe impulsy
Z koƒcem 2010 r. ku koƒcowi zmierzała te˝ dwuletnia kadencja władz Izby. Rada,
na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2011 r., po wyborze nowego prezesa, Roberta
Kusiaka, postanowiła stworzyç mu mo˝liwoÊç zaktywizowania działalnoÊci Izby.
W konsekwencji zmodyfikowano poprzednià uchwał´ w sprawie terminu zwołania XI Walnego Zgromadzenia IP-HIZ, wyznaczajàc termin Walnego Zgromadzenia
na 7 grudnia 2011 r.
W jakim kierunku zamierzał aktywizowaç działalnoÊç Izby Robert Kusiak? Zwracajàc si´ w wydrukowanym w „Inwestorze Zagranicznym” liÊcie do członków Izby,
pisał:
Nasze Êrodowisko, skupiajàce polskich i zagranicznych przedsi´biorców, którzy swoje zawodowe oraz inwestycyjne ambicje realizujà w Polsce, ma prawo do satysfakcji z wyników swojej pracy. Ponad 20-letni
wkład, jaki wnieÊliÊmy w budow´ nowoczesnej gospodarki rynkowej,
przynosi nam uznanie nie tylko w kraju.
Lecz choç cieszymy si´ szacunkiem, wcià˝ mamy poczucie zbyt małego wpływu na gospodarczà rzeczywistoÊç. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e
jako Êrodowisko nie potrafimy si´ zjednoczyç, byç jednomyÊlni nie w imponderabiliach, lecz w sprawach wa˝nych.

Mam inny poglàd w kwestii samorzàdów - mówi M. Mazurek do A. Szejnfelda

go załatwienia sprawy schodzi na plan dalszy. Króluje prymat nadrz´dnoÊci interesów urz´du nad interesem obywatela, po staremu uto˝samianego z petentem.
W walce z biurokracjà niewiele pomaga metoda prostej redukcji urz´dników. Bardziej skuteczna jest selekcja.
W dyskusji krytycznie oceniono jakoÊç kadr, zwłaszcza administracji samorzàdowej. Nagminne sà bł´dy merytoryczne, lekcewa˝enie przedsi´biorców. Wcià˝
problemem pozostaje wymiar sprawiedliwoÊci – rozbudowany a nieefektywny. Sàdy działajà tak, jakby za główny cel postawiły przewlekanie post´powania. Odniesiono si´ tak˝e do działaƒ komisji „Przyjazne Paƒstwo”. Chwalono pomysł powołania komisji, niestety, rezultaty jej prac sà wcià˝ mało odczuwalne.

Okazjonalne a jednoczeÊnie programowe wystàpienie Roberta Kusiaka na spotkaniu
z okazji 22 lat Izby

Z rokiem 2010 – Rokiem Chopinowskim, zwiàzana była inicjatywa firmy „Investim” (członka IP-HIZ), której szefem jest Wacław Miàsek, wiceprezes Rady
Izby. Firma zrealizowała, przy współudziale spółek „Gupa – Guss” oraz „Arkady”,
projekt „Warszawa Chopina”, polegajàcy na oznaczeniu wzdłu˝ Traktu Królewskiego czternastu miejsc zwiàzanych z kompozytorem i ustawieniu tam siedzisk z polerowanego czarnego kamienia, wraz z odpowiednim tekstem i nagranym utworem
Chopina.
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Pragn´ z po˝ytkiem dla Izby i całego naszego Êrodowiska wykorzystaç swoje doÊwiadczenie zawodowe oraz biznesowe – latami nabywane poza granicami Polski – do budowania tu, w kraju, silnej pozycji inwestorów. Jest to wyzwanie szczególnie wa˝ne w kontekÊcie polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej. Nasze doÊwiadczenie i dobre zagraniczne kontakty gospodarcze mogà – i powinny – byç pomocne w kształtowaniu ekonomicznych relacji całej Wspólnoty. Wymierne korzyÊci mo˝e
przynieÊç bardziej aktywne, realizowane nie na poziomie „wielkiej polityki”, lecz realnej gospodarki, Partnerstwo Wschodnie (…) B´dziemy
wspólnie zabiegaç o rozszerzenie mo˝liwoÊci inwestycyjnych i zwi´kszenie atrakcyjnoÊci wschodniej cz´Êci Europy.
Bardzo ceni´ dotychczasowe osiàgni´cia i zasługi Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Potrzeba nam jednak nowych
impulsów oraz Êwie˝ego spojrzenia na otoczenie gospodarki. Wcià˝
zmieniajàce si´ determinanty Êwiatowej ekonomii oraz koniecznoÊç
szybkiego rozwoju polskiej gospodarki obligujà nas do aktywnoÊci wi´kszej i dostosowanej do zachodzàcych zmian. Temu równie˝ powinna byç
podporzàdkowana praca Izby nadà˝ajàca pod wzgl´dem organizacyjnym
i merytorycznym za owymi zmianami.
Znaczenie programowe miała tak˝e wypowiedê R. Kusiaka na uroczystym spotkaniu z okazji 22. rocznicy powstania Izby:
Paradoksalnie, tak˝e dziÊ, po dwudziestu dwóch latach budowy wolnorynkowego ładu, musimy borykaç si´ z urz´dniczymi pomysłami rodem z minionej epoki.
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Na uroczystoÊci Prezydium Rady Izby w komplecie

To pokazuje, jak bardzo potrzebna jest nasza działalnoÊç. Mamy poczucie niedosytu i niespełnionej do koƒca misji oraz ÊwiadomoÊç, ˝e zbyt wiele wa˝nych dla nas
decyzji zapada bez naszego udziału. ˚e zbyt cz´sto jesteÊmy zaskakiwani rozwiàzaniami nie budzàcymi naszej aprobaty. Zmiana tej sytuacji jest najwa˝niejszym, absolutnie priorytetowym zadaniem. Staç nas, byÊmy odgrywali wi´kszà rol´ w kształtowaniu oblicza polskiej gospodarki i mieli znaczàcy wpływ na projektowane i wdra˝ane prawo.
Wspomniana 22. rocznica powstania naszej Izby była zarazem okazjà do spotkania w ogrodach warszawskiej restauracji „Endorfina”, podczas którego prezes
Izby w serdecznych słowach podzi´kował odchodzàcemu te˝ po 22 latach dyrektorowi Zarzàdu Izby, Stanisławowi Romanowskiemu. – PomagałeÊ nam całym
sercem, umysłem i piórem – powiedział Robert Kusiak. – Dzi´kujemy Ci z całego
serca.
WczeÊniej prezes przypomniał, ˝e (niecałe) çwierç wieku w dziejach paƒstwa
to zaledwie mgnienie. W podr´cznikach historii z tak krótkich okresów zapisywane
sà tylko przełomowe fakty i wyjàtkowi ludzie. „MyÊl´, ˝e wÊród nich tak˝e 22 lata
nieprzerwanej działalnoÊci Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych znajdà si´ na stronach opisujàcych nasze współczesne dzieje. PowstawaliÊmy, gdy wygasał stary ustrój, co wi´cej – przyło˝yliÊmy r´k´ do jego ekonomicznego kresu. Jako pierwsi zjednoczyliÊmy przedsi´biorców, którzy swe ambicje
chcieli realizowaç w Polsce z dwóch powodów: normalnej dla wolnego rynku ch´ci rozwijania swoich inwestycji oraz autentycznej woli przestawiania polskiej gospodarki na całkiem nowe tory” – powiedział.

W spotkaniu Rady Konsultacyjnej PARP – na zdj´ciu prezydium narady – aktywny udział
wzi´li przedstawiciele władz Izby

łalnoÊci innowacyjnej MÂP. Agencja ta podj´ła si´ rozwoju Regionalnych Centrów
Obsługi Inwestora, co poprawiło jakoÊç usług wobec inwestorów.
Rada i Zarzàd Izby systematycznie obserwowały i reagowały na działania legislacyjne administracji rzàdowej i parlamentu, zwłaszcza komisji sejmowych.
Przedstawiano poglàdy przedsi´biorców na proponowane rozwiàzania prawne.
Jednym z nich był projekt nowelizacji ustaw o odpadach oraz o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach. Stanowisko Izby polegało na forsowaniu koncepcji
stopniowego, konsekwentnego doskonalenia systemu istniejàcego od 20 lat. JednoczeÊnie Izba, wspierana przez kilka organizacji przedsi´biorców (m.in. Polskà
Izb´ Gospodarki Odpadami, Zwiàzek Pracodawców RP, Ogólnopolskà Izb´ Gospodarczà Recyklingu), zdecydowanie sprzeciwiała si´ proponowanej przez resort rozwoju regionalnego koncepcji rekomunalizacji uprzednio sprywatyzowanych przed-

DziałalnoÊç na co dzieƒ
Du˝e znaczenie w ˝yciu izby miała działalnoÊç jej władz oraz Zarzàdu na co dzieƒ.
Izba goÊciła przedstawicieli firm członkowskich, którzy informowali o swoich problemach, cz´sto proszàc o interwencj´. Oprócz bie˝àcych interwencji, publikowanych tak˝e na łamach „Inwestora Zagranicznego”, władze Izby wykorzystywały
spotkania i narady z udziałem czynników decyzyjnych, aby poruszyç problemy
nurtujàce przedsi´biorców. W tym celu wykorzystywano tak˝e udział przedstawicieli władz Izby w pracach komisji sejmowych.
Du˝e mo˝liwoÊci wpływania na rozwiàzania korzystne dla przedsi´biorców i dla
gospodarki stworzyło zacieÊnienie kontaktów i współpracy z Polskà Agencjà Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, Polskà Agencjà Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz z Agencjà Rozwoju Mazowsza.
Współpraca z PARP ułatwiała Izbie zapewnienie firmom członkowskim uzyskiwanie bie˝àcych informacji na temat mo˝liwoÊci zdobycia wsparcia finansowego
ze Êrodków unijnych. Istotny był udział w spotkaniach Rady Konsultacyjnej PARP,
na których decydowano o praktycznych kierunkach działania Agencji. Tak np.
na III spotkaniu Rady Konsultacyjnej głównym tematem było zapewnienie pomocy małym i Êrednim przedsi´biorstwom w warunkach spowolnienia gospodarczego. Na zorganizowanym przez PARP IX Forum Korporacyjnym okreÊlono realne
perspektywy w finansowym ułatwianiu rozwoju firm, zwłaszcza małych i Êrednich.
Wa˝ne były te˝ wnioski Forum w odniesieniu do PAIiIZ, dotyczàce wspierania dzia-
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Uczestnicy wizyty studyjnej zorganizowanej przez Agencj´ Rozwoju Mazowsza. Patronat
medialny sprawował „Inwestor Zagraniczny”

si´biorstw komunalnych i wprowadzeniu pełnego władztwa dla słu˝b urz´dniczych. Swoje uwagi przedstawiciele Izby przedstawili ministrowi Michałowi Boniemu, przewodniczàcemu Komitetu Stałego Rady Ministrów, a tak˝e kierownictwom zainteresowanych resortów oraz posłom na posiedzeniach komisji sejmowych.
Kolejnym aktem prawnym, przy którego nowelizacji władze Izby były szczególnie zaanga˝owane, była ustawa Prawo zamówieƒ publicznych. Z propozycjami
uzupełnieƒ, IP-HIZ skierowała pisma na r´ce Bronisława Komorowskiego, wówczas marszałka Sejmu RP oraz Wojciecha Jasiƒskiego, przewodniczàcego sejmowej Komisji Gospodarki. Propozycja uzupełnieƒ projektu została opracowana po dłu˝szych dyskusjach wÊród zainteresowanych tematem członków Izby.
Władze Izby uczestniczyły równie˝ w pracach nad projektem ustawy o usługach, której ostateczny kształt na ogół oceniono pozytywnie. Kontrowersje natomiast wzbudziła ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi´biorców, ze wzgl´du na niejasnoÊç niektórych regulacji.
5
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20 lat z Izbà
– mówi mec. Marian Mazurek, wiceprezes IP-HIZ
Panie Prezesie, w jaki sposób „trafił” Pan
do naszej Izby?

Pod koniec 1991 r. zamieÊciłem w jednym
z dzienników małà publikacj´, dotyczàcà inwestycji
zagranicznych. Po pewnym czasie w moim biurze zadzwonił telefon i usłyszałem „Nazywam si´ Stanisław
Romanowski, i chciałbym zaprosiç pana do siedziby
Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych przy ul. Krakowskie PrzedmieÊcie”. Niebawem
skorzystałem z tego zaproszenia i odbyłem z panem
dyrektorem bardzo interesujàcà rozmow´. Po pewnym czasie otrzymałem propozycj´ bycia społecznym ekspertem prawnym w zakresie warunków inwestowania w Polsce, na co bez wahania przystałem.
Jak postrzega Pan ewolucj´ działania Izby
w ciàgu tych 20 lat?

W latach 90. XX w. Izba była bardzo cz´sto pierwszym adresem, pod który trafiali potencjalni inwestorzy zagraniczni. W pierwszej kolejnoÊci chodziło
o prostà informacj´ w zakresie zasad prawnych inwestowania na terenie naszego kraju. Drugi nurt aktywnoÊci sprowadzał si´ do obrony pewnych przywilejów
przyznanych wówczas inwestorom zagranicznym
(tzw. wakacje podatkowe, ulgi celne, itp.). Pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych, gdy do Polski po podpisaniu układu stowarzyszeniowego z UE, zaczàł napływaç du˝y kapitał zagraniczny, Izba wyra˝ała jego
oczekiwania. Sprowadzały si´ one do stanowiska, ˝e
aktualnie inwestorzy nie potrzebujà ju˝ przywilejów,
lecz chcà byç traktowani na równi z polskimi podmiotami gospodarczymi. Z upływem czasu Izba zyskała wielu konkurentów na swoim polu aktywnoÊci.
Powstały Izby bilateralne, grupujàce przedsi´biorców
z danego kraju, inwestujàcych na obszarze Polski.
Narodowy charakter pochodzenia kapitału stał si´ decydujàcym spoiwem, co spowodowało gł´bokà dezintegracj´ Êrodowiska, ze szkodà dla niego. Moim
zdaniem po uwzgl´dnieniu procesu masowego tworzenia si´ izb gospodarczych i innych organizacji
bran˝owych, doszło do niepo˝àdanego du˝ego rozproszenia reprezentacji Êwiata biznesu w Polsce.
Zostawmy histori´, mamy nowy Rzàd, co Pana zdaniem jako prawnika jest jego najwi´kszym wyzwaniem?

Ka˝dy z nas ma swojà diagnoz´ niedoskonałoÊci,
barier oraz innych przeciwnoÊci czyhajàcych
na przedsi´biorców, oraz swoje pomysły na uzdrowienie sytuacji. Ja osobiÊcie chciałbym zaakcentowaç
kilka swoich przemyÊleƒ. Pierwsze sprowadza si´
do tego, ˝e całemu aparatowi paƒstwowemu, struktu-
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rom urz´dniczym i wi´kszoÊci pracowników administracji paƒstwowej i samorzàdowej brak systemowego podejÊcia do rozwiàzywania problemów, poczynajàc od momentu działalnoÊci legislacyjnej, do stosowania prawa w indywidualnych przypadkach włàcznie.
Ilustruje to powszechnie znane zjawisko ucià˝liwoÊci
inwestowania w obiekty zabytkowe. WartoÊciowy budynek niszczeje przez bezwładnoÊç urz´dniczà oraz
brak całoÊciowych rozwiàzaƒ (jedna rodzina mo˝e
blokowaç cały obiekt do remontu). Tymczasem
po wojnie obowiàzywało prawo o odbudowie i przebudowie, które Êwietnie zdawało egzamin.
Drugie przemyÊlenie, które ÊciÊle wià˝e si´
z pierwszym, sprowadza si´ do stwierdzenia, ˝e Êwiat
urz´dniczy niedostatecznie rozumie poj´cie funkcji
pieniàdza w czasie. Przykładowo, wydanie pozwolenia na budow´ po ustawowym terminie 60 dni
(w praktyce nawet po roku) oznacza w rezultacie
m.in. póêniejsze oddanie inwestycji do u˝ytku, oraz
utrat´ przez gmin´ podatków z tego tytułu (np.
od nieruchomoÊci).

nym: maksymalna opłata sàdowa za wszcz´cie ka˝dej sprawy przed sàdem wynosi 100 000 zł, bez
wzgl´du na górnà granic´ dochodzonego roszczenia.
Tymczasem w sprawach skargi wnoszonej w procedurze zamówieƒ publicznych wpis sàdowy wynosi 5% wartoÊci zamówienia, i mo˝e wynosiç nawet 5 000 000 zł (stawka maksymalna)! Prowadzi to
do kuriozalnych sytuacji, gdy pomini´ty wykonawca
w post´powaniu dalekim od transparentnoÊci, nie
mo˝e szukaç ochrony w sàdzie, gdy˝ musiałby wyło˝yç Êrodki, które przekraczajà potencjalny, hipotetyczny uzysk z kontraktu.
A co by Pan chciał powiedzieç nowemu Ministrowi SprawiedliwoÊci?

Poddałbym mu pod rozwag´ wiele zagadnieƒ, ale
ogranicz´ si´ do dwóch. OsobiÊcie dla mnie i dla
wielu moich kolegów jest nie do przyj´cia, ˝e sprawy
o wielkiej wadze i dalekosi´˝nych skutkach biznesowych i finansowych w pierwszej instancji prowadzi
sàd w składzie jednoosobowym. Drugie zagadnienie,

Szczyt Gospodarczy Polska – Niemcy, czerwiec 2011

Jeszcze jedna refleksja, to brak odwagi w podejmowaniu decyzji oraz zwiàzana z tym nadmierna asekuracja. W rezultacie zbyt wielu urz´dników i decydentów chce, aby ci´˝ar podj´cia decyzji przejàł
za nich sàd powszechny lub administracyjny. Wtedy
zawsze mo˝na powiedzieç: ja byłem przeciw, ale sàd
zdecydował inaczej, a jego wyrok to rodzaj siły wy˝szej dla przeło˝onych, która ma byç panaceum
na brak màdrej odwagi. W tym kontekÊcie niebezpieczne sà przypadki ograniczania w praktyce praw
przedsi´biorców do sàdu. ˚eby nie byç gołosłow-

tj. konieczna na obecnym etapie rozwoju kraju
(z uwzgl´dnieniem elementów innowacyjnoÊci) specjalizacja s´dziów, co przemawiałoby za tworzeniem
wi´kszych jednostek sàdowniczych. Chciałbym doczekaç, ˝e spraw´ sporu z generalnym wykonawcà
du˝ego biurowca b´dzie prowadził s´dzia, któremu te
zagadnienia nie sà obce od strony merytorycznej.
Dzisiaj nie wystarczy sama znajomoÊç prawa i praktyki prawniczej, lecz musi byç ona wsparta gł´bokà
wiedzà merytorycznà w danej dziedzinie.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
5
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Uliczne pi´kno
z INWESTIM SA!
„INVESTIM jest producentem donic kwiatowych, słupków ulicznych,
Êmietniczek, ławek oraz wibroprasowanych płyt chodnikowych. Naszà wizytówkà jest solidnoÊç, krótkie terminy realizacji oraz zadowolenie naszych klientów” – mówi Wacław Miàsek, dyrektor
INVESTIM SA w Warszawie.
NVESTIM SA powstał w 1990 roku i jest producentem elementów architektury miejskiej: donic
kwiatowych, słupków ulicznych, Êmietniczek, ławek oraz wibroprasowanych płyt chodnikowych, produkowanych w naszym Zakładzie Prefabrykacji Elementów Budowlanych INVESTIM SA w Legionowie.
Wykonujemy tak˝e roboty remontowo-budowlane
i drogowe. Dysponujemy ponad 140 wzorami podstawowymi architektury miejskiej wykonywanymi
w ró˝nych fakturach i z ró˝nych kruszyw. JesteÊmy
otwarci na wdro˝enia nowych wzorów i indywidualnych realizacji. Dotychczasowa nasza produkcja ze
wzgl´du, na jakoÊç i trwałoÊç znalazła uznanie u inwestorów i wykonawców na terenie Warszawy i całej
Polski.
W latach 2006-2011 ustawiliÊmy na ulicach
i placach centrum Warszawy 700 donic z otokiem
metalowym, które idealnie wkomponowały si´ w pejza˝ miasta. Od 2005 r. wyprodukowaliÊmy
dla Warszawy ponad 7000 Êmietniczek
nowego wzoru oraz po kilkaset
sztuk dla Krakowa, Gliwic, Lubli-

I
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na, Łodzi, Gdaƒska, Białegostoku i Rzeszowa. DostarczyliÊmy tak˝e donice dla Łodzi, Ostródy, Rzeszowa,
Kalisza, K´trzyna, Szczytna i Krynicy Morskiej. Odbiorcami słupków były m.in. Port Lotniczy w Warszawie, Łodzi, centra handlowe: Castorama, Tesco,
Géant, Carrefour. UczestniczyliÊmy w presti˝owym
projekcie rewitalizacji Krakowskiego PrzedmieÊcia
w Warszawie. WygraliÊmy przetargi na wyposa˝enie
Traktu Królewskiego w meble miejskie: donice, pachołki i ławy z piaskowca oraz ławki i kosze z ˝eliwa.
Z okazji obchodów roku Fryderyka Chopina wykonaliÊmy 15 ławek granitowo-˝eliwnych odtwarzajàcych
utwory wybitnego kompozytora. Ławki do dziÊ sà oblegane przez zwiedzajàcych i sà wizytówkà turystycznà stolicy. Głównymi odbiorcami naszych wyrobów
sà urz´dy miast i gmin, instytucje miejskie odpowiedzialne za zarzàdzanie drogami i zielenià, a tak˝e du-

˝e firmy budujàce centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, biurowce i lotniska.
Produkowane wyroby sà estetyczne, funkcjonalne, a co najwa˝niejsze trwałe i odporne na warunki
atmosferyczne i wandalizm. Jest to wynikiem zachowania re˝imu technologicznego oraz zastosowania
odpowiednich surowców (cement CEM I -42,5R,
płukane kruszywa) i sprawdzonych receptur.
W ciàgu ponad 20 lat działalnoÊci gospodarczej
INVESTIM SA brał udział w wielu imprezach targowych, gdzie został uhonorowany nagrodami i wyró˝nieniami za swojà działalnoÊç oraz jakoÊç i innowacyjnoÊç wyrobów. W latach 2001-2003 został uznany „Liderem Rynku” w kategorii produkt i firma w latach 2006, 2008 i 2010 wyró˝niony Certyfikatem
„Najwy˝sza JakoÊç w Budownictwie” za najwy˝szà
jakoÊç produkcji betonowych wyrobów budowlanych,
dynamiczny rozwój i pozycj´ Lidera Rynku oraz europejski standard zarzàdzania przedsi´biorstwem.
Za 2010 rok firma otrzymała statuetk´ i dyplom
w V Edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2010 za dynamiczny rozwój.
5
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SARIA – usługi i kompetencje
na najwy˝szym poziomie
SARIA POLSKA to jedno z najwi´kszych i najnowoczeÊniejszych przedsi´biorstw
w kraju, kompleksowo zajmujàcych si´ zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierz´cego, odpadami kuchennymi, przeterminowanà ˝ywnoÊcià i tłuszczami posma˝alniczymi.
ysokà jakoÊç usług Êwiadczonych przez
przedsi´biorstwa SARIA w Polsce gwarantuje system HACCP. Dodatkowym potwierdzeniem solidnoÊci i ekologicznego podejÊcia
do prowadzonej działalnoÊci sà presti˝owe tytuły
i nagrody, np.: „Przedsi´biorstwo Fair Play”, „Firma
Bliska Ârodowisku” czy te˝ „Najwy˝sza JakoÊç
w Ochronie Ârodowiska”.
Odpowiedzialne działania na rzecz zrównowa˝onego rozwoju majà w grupie SARIA długà tradycj´.
Ochrona Êrodowiska poprzez mo˝liwie jak najlepsze
przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia
zwierz´cego i ich zrównowa˝one zagospodarowanie
sà od lat głównym elementem ró˝nych działaƒ przedsi´biorstwa.
Nowoczesne zagospodarowywanie ubocznych
produktów pochodzenia zwierz´cego SARIA zapewnia dzi´ki niezawodnej technologii, zespołowi sprawdzonych pracowników, a przede wszystkim ogromnej
dbałoÊci o przestrzeganie wszelkich obowiàzujàcych
przepisów sanitarnych i weterynaryjnych.
SARIA zajmuje si´ równie˝ odbiorem oraz utylizacjà padłych zwierzàt gospodarskich i hodowlanych.

W

W zakresie tej specjalistycznej usługi SARIA zapewnia najwy˝szà starannoÊç w zachowaniu higieny
i bezpieczeƒstwa oraz gotowoÊç do działania w sposób elastyczny, dopasowany do potrzeb klientów
i sytuacji nietypowych, wynikajàcych ze zdarzeƒ losowych.
Pod markà ReFood przedsi´biorstwa SARIA oferujà kompleksowe usługi w zakresie odbioru przeterminowanej ˝ywnoÊci, odpadów kuchennych, produktów spo˝ywczych wycofanych z rynku, bàdê niedo-

Grupa SARIA zatrudnia prawie 3800 pracowników w 99 oddziałach w 9 krajach.
W Polsce w zakładach SARIA pracuje ok. 400 osób.
puszczonych do sprzeda˝y oraz poprodukcyjnych odpadów spo˝ywczych. W ramach tych usług SARIA
oferuje równie˝ odbiór zu˝ytych tłuszczów posma˝alniczych.
Grupa SARIA podejmujàc wiele inicjatyw, opracowała m.in. przyszłoÊciowe rozwiàzania w zakresie

produkcji biogazu z odpadów organicznych pochodzàcych z sieci handlowych, restauracji i hoteli – bez
koniecznoÊci eksploatowania zasobów naturalnych
mo˝liwe jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
pochodzàcych z alternatywnego, przyjaznego dla
Êrodowiska êródła. Tym samym przedsi´biorstwa aktywnie przyczyniajà si´ do walki z globalnym ociepleniem i redukcjà emisji CO2. W SARIA POLSKA
równie˝ planowane sà inwestycje w instalacje
do produkcji biogazu.
Współpracujàc z zakładami SARIA, majà Paƒstwo
pewnoÊç i gwarancj´, i˝ działamy zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami polskiego i europejskiego prawa w zakresie sanitarno-weterynaryjnym, ochrony
Êrodowiska, itp.
Wi´cej informacji na stronie: www.saria.pl

Przedsi´biorstwa SARIA w Polsce to sieç nowoczesnych zakładów, spełniajàcych normy krajowe i unijne w zakresie bezpieczeƒstwa i jakoÊci (na zdj´ciu zakład w Wielkanocy)

14
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Diners Club
Travel Account
Karty płatnicze sà dziÊ dobrem powszechnym. Korzystajà
z nich miliony klientów na całym Êwiecie. Trudno sobie wyobraziç dzisiejszy rynek oraz ˝ycie bez plastikowego pieniàdza, jakim sà karty.
ie wszyscy jednak wiedzà, ˝e pierwszà kart´ kredytowà wydał właÊnie Diners Club. Ale Diners Club to nie tylko twórca w 1950 roku pierwszej karty kredytowej, ale równie˝ pierwszej karty dla firm w 1975 roku.
To właÊnie wieloletnie doÊwiadczenie umo˝liwia Diners Club dziÊ oferowanie
klientom instytucjonalnym Programu Kart Firmowych Diners Club, a wraz z nim
zupełnie wyjàtkowego produktu – Diners Club Travel Account.
Diners Club Travel Account nie jest kartà imiennà wydawanà dla wskazanego
pracownika firmy, a centralnym kontem do rozliczeƒ podró˝y słu˝bowych firmy,
umo˝liwiajàcym rozliczenie wszelkich wydatków firmy za pomocà jednej karty. Di-

N

ners Club Travel Account słu˝y do dokonywania transakcji na odległoÊç i jest u˝ywane w obsługujàcym firm´ biurze podró˝y lub do zakupu biletów przez Internet.
Wprowadzenie rozliczeƒ za pomocà Diners Club Travel Account umo˝liwia wydłu˝enie płatnoÊci za wydatki na podró˝e słu˝bowe nawet do 59 dni. Diners Club
Travel Account słu˝y do dokonywania transakcji na odległoÊç i jest u˝ywane w obsługujàcym firm´ biurze podró˝y lub do zakupu biletów przez Internet.
Szczególnie wa˝ne jest, ˝e wszyscy posiadacze kart Diners Club, jak i pracownicy, których podró˝ została opłacona TA, obj´ci sà kompleksowym pakietem
ubezpieczenia podró˝y zagranicznej, gdzie np. suma ubezpieczenia OC si´ga 1
mln USD.
Firma otrzymuje od Diners Club kart´ Travel Account, a jej dane przekazywane sà do biura podró˝y obsługujàcego danà firm´ i wprowadzone do systemu.
Travel Account gwarantuje firmie:

• odroczenie płatnoÊci za dokonane zakupy do 59 dni, co oznacza Êrednio 42 dni
bezodsetkowego kredytowania,
• ubezpieczenie podró˝y zagranicznej do 1 mln USD – pracowników, których
koszty podró˝y zostanà opłacone za pomocà karty Diners Club Travel Account. Pakiet ubezpieczenia obejmuje np. ubezpieczenie NNW (do 100 000 USD), koszty
leczenia i nieprzewidziane koszty podró˝y do kwoty 100 000 USD (leczenie, hospitalizacja, zakup leków, koszty akcji ratowniczej, transport chorego, zorganizowanie wizyty krewnego lub współpracownika), koszty leczenia medycznego, odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone osobom trzecim za granicà (1 000 000 USD)
i ubezpieczenie baga˝u. Jednostkowa podró˝ mo˝e trwaç a˝ 180 dni.
• monitoring wydatków – prosty sposób dokumentowania i kontroli wydatków firmy zwiàzanych z podró˝ami. Wraz z wyciàgiem firma mo˝e otrzymywaç raporty
miesi´czne zawierajàce takie dane jak: nazwa linii lotniczej lub hotelu, numer biletu, nazwisko pasa˝era, routing, numer faktury wystawionej przez biuro podró˝y.
Raporty takie pomagajà usprawniç prac´ działu ksi´gowego oraz stanowià podstaw´ do negocjacji prowizji z dostawcami (hotele, linie lotnicze).
• bezprowizyjne transakcje bezgotówkowe,
• wygod´ – jeden przelew miesi´cznie do Diners Club Polska zamiast wielu przelewów do kilku dostawców,
• bezpieczeƒstwo – Travel Account wydany dla firmy mo˝e byç obcià˝any jedynie
przez osoby autoryzowane przez firm´, co zapewnia dodatkowà ochron´. Dane
tych osób wraz z ich podpisami podane sà w umowie mi´dzy firmà a Diners Club.
• mo˝liwoÊç wygenerowania odr´bnych Travel Account’ów dla spółek zale˝nych
w ramach jednej umowy,
• stałe wsparcie doradcy Diners Club Polska.
5
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Kryzys ante portas

Co obiecał Donald Tusk?
WłaÊnie tak: „co (tym razem) obiecał?”, choç chciałoby si´ napisaç: „co zrobi?”.
Niestety, doÊwiadczenie wyniesione z poprzedniego (2007 r.) wielogodzinnego
exposé premiera uczy, by mimo wszystko z dystansem traktowaç reformatorskie
obietnice poczynione podczas programowego wystàpienia Donalda Tuska, 18
listopada 2011 r.

matyce wypadły troch´ niemrawo. Przede wszystkim
premier nie podzielił si´ swoimi przemyÊleniami
na temat trwania – i ewentualnego rozwoju – Unii.
Byç mo˝e takowe nie istniejà, byç mo˝e uznał, ˝e forum nie to.

Jest kryzys, b´dà reformy
rodowisko pracodawców miało prawo spodziewaç si´, ˝e w znanej nam wszystkim sytuacji lwia cz´Êç exposé zostanie poÊwi´cona problematyce ÊciÊle gospodarczej: inwestycjom,
przedsi´biorczoÊci i przedsi´biorcom, euro i innym
strategicznym planom polskiej obecnoÊci w Unii Europejskiej… Choçby dlatego, ˝e – jak uprzedzał sam
premier – exposé miało byç zaskakujàce. W domyÊle: szcz´ÊliwoÊç „zielonej wyspy” zastàpi obawa
przed tsunami kryzysu.
Donald Tusk nie krył, ˝e nadciàga, jeÊli nawet nie
tsunami, to przynajmniej kolejna, pot´˝na fala kryzysu i ˝e tym razem nie ominie Polski, czy te˝ inaczej – nie b´dzie dla nas tak łagodna. Wszystko to
wskazywało, ˝e skorzysta z dawnego, ale dziÊ jeszcze
aktualniejszego, imperatywu prezydenta Billa Clintona: gospodarka, głupcze!
Powiedzmy sobie od razu, aby t´ problematyk´
mieç za sobà: w exposé nie było słowa o sprawach
obyczajowych i Êwiatopoglàdowych, takich jak zwiàzki partnerskie, in vitro albo szczególne traktowanie
KoÊcioła katolickiego. Co wi´cej, premier podkreÊlił,
˝e paƒstwo nie jest od tego i np. „˝adnego łomotania
krzy˝em nie b´dzie”, choç zapowiedział wprowadzenie emerytur duchownych do powszechnego systemu ubezpieczeƒ społecznych. Czy mówca ograniczył
owà problematyk´, by wi´cej czasu (z zaledwie godzinnego tym razem) exposé poÊwi´ciç gospodarce?
Wszystko zale˝y od rozumienia słowa gospodarka.
JeÊli przyjmiemy w´˝szy zakres, to o gospodarce
w przemówieniu premiera nie było wiele. JeÊli szerszy, a wi´c wraz z finansami paƒstwa, podatkami, nawet cyfryzacjà – prawie wszystko.
W rozwlekłym exposé sprzed czterech lat trudno
było zauwa˝yç jakàÊ wa˝nà myÊl przewodnià, a okreÊlenie „kryzys” w ogóle nie padło (18 listopada a˝
szesnastokrotnie). W niedawnym niç przewodnià
mo˝na znaleêç bez trudu: „Tylko te paƒstwa, które
wprowadzajà reformy, majà opini´ stabilnych” – kilkakrotnie podkreÊlił Tusk, ubierajàc t´
myÊl w ró˝ne słowa. Niewàtpliwie wiedział, co mówi.
W ostatnim okresie upadło a˝ szeÊç rzàdów paƒstw
unijnych ze strefy euro, z których pi´ç bezpoÊrednio
w zwiàzku z kryzysem (grecki, hiszpaƒski, irlandzki,
portugalski i włoski), a jeden poÊrednio (słowacki,

Â
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w zwiàzku z finansowym poparciem akcji ratunkowej
dla Grecji).
Skoro ju˝ jesteÊmy przy eurolandzie. W poprzednim exposé premier wyraênie zaznaczył zdecydowane dà˝enie Polski do przyj´cia wspólnej waluty.
W nowym zapadła cisza… Cisza nad tà trumnà? Czy
szef polskiego rzàdu przestał ju˝ wierzyç w euro, czy
gór´ wzi´ło słynne tuskowe kunktatorstwo? Z drugiej

Donald Tusk chyba ju˝ oswoił si´ z trudnà dlaƒ myÊlà, ˝e nie obejdzie si´ bez reform odwlekanych ad
calendas (nomen omen) Graecas. Szerokich i nie pozorowanych. W niektórych, formułowanych na goràco komentarzach mo˝na było przeczytaç, ˝e premier
wygłosił exposé pod adresem tzw. rynków finansowych. Wydaje mi si´, ˝e wygłosił nawet dwa w jednym, w dodatku obydwa uspokajajàce.

jednak strony premier wyraênie zadeklarował, ˝e Polska nie widzi si´ na ˝adnych peryferiach, lecz w samym centrum Unii Europejskiej, jako realny, silny
i powa˝ny partner, jeden z głównych graczy, działajàcy przy tym „inteligentnie i elastycznie” (cokolwiek
by to miało oznaczaç). Co do euro, to sprawa wyglàda na otwartà, ale raczej ze wskazaniem na TAK, jeÊli
ju˝ wi´cej nic strasznego tej walucie si´ nie przydarzy. W sumie fragmenty poÊwi´cone unijnej proble-

W pierwszym uspokajał zwłaszcza banki europejskie i Êwiatowe: b´dà reformy zanim stanie si´
za póêno, nie musicie si´ obawiaç, polski rzàd nie
dopuÊci do scenariusza greckiego (irlandzkiego,
włoskiego, hiszpaƒskiego, portugalskiego – niepotrzebne skreÊliç). W zastaw daje obietnic´, tym razem powa˝nà obietnic´, reform.
W drugim zdawał si´ uspokajaç samych Polaków:
owszem, reformy tak, bo bez nich dalej si´ nie da, ale
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nie b´dzie ci´ç na pokaz dla rynków finansowych;
wszystkie zmiany zostanà (bàdê ju˝ zostały) przemyÊlane tak˝e pod kàtem maksymalnej ochrony najsłabszych, najwra˝liwszych grup społecznych. B´dà
te˝ rozło˝one w czasie, by nie spi´trzaç niemiłych
skutków.
Co najwa˝niejsze – tu ukłon dla premiera oraz jego doradców – jedno drugiego wcale nie musi wykluczaç. Finansowe rynki i ratingi to wiszàce nad głowami rzàdzàcych istne miecze damoklesowe. Jest to
jednak groêba odło˝ona w czasie. Skoro zostały wysłane czytelne sygnały co do woli reform, a sygnalizowanà wol´ potwierdzi praktyka, całoÊç obróci si´
na naszà korzyÊç. Gdy sytuacja finansowa kraju – ze
szczególnym uwzgl´dnieniem publicznych długów – b´dzie zmierzała ku lepszemu, zwi´kszy si´
wiarygodnoÊç kredytowa Polski (według pierwszych
opinii – ju˝ si´ zwi´kszyła), b´dzie wi´c łatwiej nie
tylko o nowe kredyty, sprzeda˝ nowych obligacji – o ile, odpukaç, oka˝à si´ niezb´dne – ale
i o taƒszà obsług´ istniejàcych długów. Wy˝sze ratingi z reguły sà to˝same z ni˝szym oprocentowaniem,
co dawałoby oszcz´dnoÊci idàce w miliardy złotych
rocznie.
JeÊli zaÊ chodzi o trudne społecznie reformy,
w tym emerytalne, to ich rozło˝enie w czasie, bez likwidacji praw nabytych, nie spowoduje skutków natychmiastowych, stopniowo łagodzàc dolegliwoÊci.
Ka˝dego lub prawie ka˝dego interesujà oczywiÊcie zmiany w preferencjach podatkowych, ulgach
na dzieci, lokatach (dziennych), w waloryzacji rent
i emerytur, progach wieku emerytalnego – o szczegółach donosiły obszernie media, nie ma wi´c sensu tu do nich jeszcze raz powracaç.
Nas, jako pracodawców, szczególnie natomiast
interesuje zapowiedê obcià˝enia pracodawców podwy˝szeniem składki rentowej o 2 punkty procentowe.
Tu mamy do czynienia z czymÊ mo˝e nie tyle o charakterze likwidacji „praw nabytych”, ile reformatio in
peius, czyli zmian (w prawie) na gorsze. Jak pami´tamy, składka została obni˝ona za rzàdów PiS-LPRSamoobrony w warunkach prosperity niespotykanej
w dziejach współczesnej Polski. Pytanie, w jaki sposób i w jakich ramach zostanie przeprowadzona ta
zmiana? Sam fakt wydaje si´ przesàdzony, podobnie
jak jego skutki: formalnie korzystne dla bud˝etu, faktycznie złe dla firm, które, borykajàc si´ z kłopotami
finansowymi, tak˝e tymi wynikajàcymi z kryzysu, stojà na kraw´dzi upadłoÊci i o których „byç albo nie
byç” mo˝e przesàdziç wysokoÊç składki. To zaÊ – jako prostà konsekwencj´ – niesie ze sobà wysokie
prawdopodobieƒstwo ci´ç w zatrudnieniu, a wi´c
zwi´kszanie bezrobocia, nie mówiàc o podwy˝kach
cen wyrobów lub usług.
Powstaje pytanie, czy rzàd przewiduje jakieÊ konsultacje w tej materii z organizacjami przedsi´biorców, czy znów zapadnà decyzje typu: „o wszystkim
o was – bez was”? Czy stawka ma byç podnoszona stopniowo i tylko na pewien czas, czy od razu?
Wprawdzie par´ dni po exposé minister Jacek Rostowski niejako na otarcie łez mówił o mo˝liwoÊci
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Znane sà futbolowe pasje premiera. Ba, na podstawie
tego, kto gra w Êrodku pomocy w czasie relaksowych
meczów reprezentacji Platformy i podaje piłk´ Donaldowi, by ten strzelał bramki, a kto został z tej zaszczytnej pozycji odesłany na ławk´ rezerwowych,
wysnuwano daleko idàce wnioski co do łaski i niełaski politycznej. Skàdinàd całkiem trafne. Po exposé
cz´Êç prasy próbowała sklejaç, zwłaszcza gospodarczà, jedenastk´ Tuska. Jednak rzàd u premiera to jedno – w koƒcu sam u˝ył mało eleganckiego, wymyÊlonego jeszcze przez prezydenta Lecha Wał´s´
okreÊlenia „zderzaki” (czytaj: kozły ofiarne łatwe
do wymiany w przypadku zbyt energicznych protestów społecznych przeciwko reformom) – a własna
ekipa futbolowa to drugie, z zupełnie innej półki.
W rzàdzie dałoby si´ zresztà doliczyç zaledwie go-

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar
Pawlak z PSL jest postacià od tak dawna obecnà
i znanà w polskiej polityce, ˝e zagadkà wydaje si´
byç tylko jego reakcja na reform´ KRUS. B´dzie za,
a nawet przeciw? Mo˝e mieç kłopoty z bezpieczeƒstwem energetycznym kraju, zwłaszcza w aspekcie
ulgowych uprawnieƒ do emisji dwutlenku w´gla,
o które walczymy w Brukseli. Za wicepremierem ciàgle wlokà si´ pytania o przyczyny zawartego przezeƒ,
niekorzystnego kontraktu gazowego z Rosjà.
Niemal jednym tchem z wicepremierem wymieniamy ministra rolnictwa (ponownie) Marka Sawickiego, a to ze wzgl´du na przynale˝noÊç do PSL oraz
stosunek do reformy KRUS, i przed, i w pierwszych
dniach po exposé zdecydowanie negatywny. Nale˝y
si´ ponadto spodziewaç, ˝e pod tym ministrem polska wieÊ przeÊpi kolejne lata, ukołysana dopłatami
bezpoÊrednimi, zapominajàc o modernizacji i gospodarce towarowej z prawdziwego zdarzenia.
Trzecim z PSL-owskiej grupy jest Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy. Podjàł si´ bardzo
trudnego zadania. Bud˝et rzàdu, którego jest członkiem, zakłada na przyszły rok spadek bezrobocia

spodarczej siódemki, i tylko czworga od Tuska, a taka liczba graczy pasuje do dru˝yny piłki r´cznej, tu
i ówdzie popularnie zwanej szczypiorniakiem. „7”
jednak to podobno Êwi´ta liczba. Krótko wi´c, ale ju˝
na serio, o tej dru˝ynie.
Jej filarem b´dzie oczywiÊcie Jacek Rostowski,
minister finansów. Znany i ceniony za granicà, którego niewàtpliwym a niecz´stym wÊród polskich polityków atutem sà mi´dzynarodowe znajomoÊci tudzie˝
Êwietny angielski. Rostowski wiele zdà˝ył obiecaç,
mi´dzy innymi Komisji Europejskiej zbicie deficytu
sektora finansów publicznych z niemal 8 do mniej
ni˝ 3% PKB ju˝ w 2012 r. Miejmy nadziej´, ˝e minister nie b´dzie musiał uciekaç si´ do tzw. kreatywnej
ksi´gowoÊci, której znajomoÊç nie jest mu zapewne
całkiem obca.

do 12%, a jednoczeÊnie tnie wydatki na walk´ z bezrobociem. Inna sprawa, ˝e dotychczas były one wydawane bez nadzwyczajnych (je˝eli jakichkolwiek)
rezultatów. Trzeci w rzàdzie do walki z reformà (likwidacjà) KRUS?
El˝bieta Bieƒkowska ponownie ministrem rozwoju regionalnego. To ˝adna niespodzianka, poniewa˝ w poprzedniej kadencji pani minister znakomicie
radziła sobie z absorpcjà unijnych funduszy, co gorzej wychodziło jej poprzedniczkom i poprzednikom.
Teraz powinno byç nadal dobrze, jednak pod warunkiem, ˝e pomimo kryzysu samorzàdom terytorialnym
uda si´ wygospodarowaç pieniàdze na wkład własny
do projektów współfinansowanych przez Bruksel´.
Nie b´dzie miał łatwo nowy minister skarbu, Mikołaj Budzanowski. Niby jest jeszcze co prywatyzo-

zmniejszenia odpisu na Fundusz Pracy, ale po pierwsze – tylko o mo˝liwoÊci, a po drugie – nie wczeÊniej
ni˝ pod koniec tej kadencji, a najprawdopodobniej
dopiero w nast´pnej (czy˝by ju˝ dziÊ był tak pewny
przyszłego zwyci´stwa PO?).

Dru˝yna do… szczypiorniaka
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waç, ale ch´tnych do zapłacenia przyzwoitej ceny
ubywa. I w dajàcej si´ przewidzieç przyszłoÊci, wobec kryzysowej dekoniunktury, mo˝e ich byç coraz
mniej.
Wreszcie szef resortu infrastruktury, Sławomir Nowak. Myli si´, kto myÊli, ˝e b´dzie miał najłatwiej,
a jego rola ograniczy si´ do przecinania wst´g na kolejnych odcinkach autostrad, których budow´ przygotował poprzednik. Przede wszystkim niejako z urz´du
zostanie obarczony odpowiedzialnoÊcià za wszelkie
opóênienia, zwłaszcza przed Euro 2012, a tych, mo˝na zar´czyç, nie b´dzie brakowało. Wa˝ne jest ponadto, aby po futbolowych mistrzostwach nie machnàç r´kà na ÊlamazarnoÊç niektórych wykonawców i powiedzieç sobie, ˝e skoro nie udało si´ na Euro, to teraz ju˝
nie ma poÊpiechu. Pami´tajmy równie˝, ˝e minister
Nowak przejmie PKP, instytucj´ nieobliczalnà, zdolnà
w krótkim czasie rozwÊcieczyç miliony Polaków.

Opozycja: wróg czy sufler?
Zarówno przed, jak i zaraz po wyborach premier Tusk
zdawał si´ lekcewa˝yç potencjalnà, a nast´pnie faktycznà sejmowà konkurencj´ w postaci Ruchu Palikota; podobnie czyniło wielu innych polityków bàdê publicystów. Efemeryda, zbieranina bez spójnego programu – powiadali. Czy słusznie?
Trudno dziÊ cokolwiek przepowiadaç w polskiej
polityce. Jeszcze niedawno słyszeliÊmy, ˝e ta scena jest zabetonowana, ˝e nie ma miejsca dla kogoÊ
trzeciego czy czwartego, ˝e po odejÊciu rozłamowców z Polski Najwa˝niejszej, PiS jest, a przynajmniej
jeszcze długo b´dzie, monolitem itp., itd. Szybko
trzeba było zmieniaç zdanie. A Janusz Palikot,
wbrew swym wczeÊniejszym błazenadom, a mo˝e
dzi´ki nim wygrał, co wygrał i podobno przygotował
szczegółowy scenariusz ataków na rzàd Tuska. Nie
ma to byç jednak, sztuka dla sztuki, do czego przyzwyczaiła partia Jarosława Kaczyƒskiego, lecz konkretny plan naprawy Rzeczypospolitej rozpisany
na równie konkretne ustawy. I Sejm zostanie zarzucony ich projektami.
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Byç mo˝e, wiele z nich albo przynajmniej niektóre b´dà miały tzw. r´ce i nogi, szczególnie te, które
powstały jako pokłosie istnienia nadzwyczajnej komisji sejmowej Przyjazne Paƒstwo (jak pami´tamy,
przez dłu˝szy czas pod wodzà Palikota właÊnie), z pomysłami ponoç torpedowanymi przez pierwszy rzàd
Donalda Tuska lub chowanymi do sejmowej zamra˝arki przez ówczesnego marszałka Sejmu z ramienia
PO, Grzegorza Schetyn´. Mo˝e wi´c coÊ sensownego podpowie ta cz´Êç opozycji, choçby tylko na zasadzie suflera?
W odpowiedzi na exposé premiera Janusz Palikot
stwierdził, ˝e generalnie b´dzie przeciw temu rzàdowi (szczególnie skrytykował powołanie Jarosława

WSZYSCY LUDZIE PREMIERA TUSKA
Waldemar Pawlak – wicepremier, minister
gospodarki
Bartosz Arłukowicz – minister zdrowia
El˝bieta Bieƒkowska – minister rozwoju
regionalnego
Michał Boni – minister ds. cyfryzacji i administracji
Mikołaj Budzanowski – minister skarbu
Jacek Cichocki – minister spraw wewn´trznych
Jarosław Gowin – minister sprawiedliwoÊci
Marcin Korolec – minister Êrodowiska
Władysław Kosiniak-Kamysz – minister pracy
Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa
wy˝szego
Joanna Mucha – minister sportu
Sławomir Nowak – minister transportu
Jacek Rostowski – minister finansów
Marek Sawicki – minister rolnictwa
Tomasz Siemoniak – minister obrony narodowej
Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych
Bogdan Zdrojewski – minister kultury
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – pełnomocnik ds.
równoÊci

Gowina, „funkcjonariusza koÊcielnego”, na stanowisko ministra sprawiedliwoÊci, a całe wystàpienie Tuska nazwał odpowiednim dla ksi´gowego, nie zaÊ
szefa rzàdu), co jednak nie wyłàcza poparcia dla poszczególnych rozwiàzaƒ, wÊród których wymienił reform´ KRUS, a tak˝e kwesti´ zmiany dotychczasowych zasad ubezpieczeƒ społecznych duchowieƒstwa.
JeÊli idzie o inne partie opozycyjne, to PiS oraz
Solidarna Polska b´dà kontestowaç wszelkie poczynania rzàdu dla zasady, przewa˝nie przy braku własnych, mieszczàcych si´ w granicach politycznego
i ekonomicznego rozsàdku, propozycji. Sporà niewiadomà jest natomiast SLD-owski pomysł na opozycj´. Donald Tusk poczynił ju˝ pewne kroki zmierzajàce w kierunku obłaskawienia Leszka Millera, na ile
jednak skuteczne, to si´ dopiero oka˝e. Tu˝ po wystàpieniu premiera Miller zadeklarował w imieniu klubu
poselskiego SLD, ˝e istnieje wola współpracy, ale
koszty kryzysu nie mogà uderzaç w najsłabszych. To
deklaracja bardzo ogólnikowa, która tak naprawd´ niczego nie przesàdza. I chyba o to chodziło.
Dodatkowy problem, o jakim wspomniano wy˝ej,
podniósł sam Donald Tusk ju˝ 10 listopada, podczas
posiedzenia klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Stwierdził mianowicie, ˝e w tej kadencji
nale˝y si´ spodziewaç o wiele powa˝niejszych ni˝
dotychczas sporów w koalicji PO – PSL, jak równie˝
cz´stszych głosowaƒ przeciwko sobie.
Istotnie, kłopoty mogà byç nawet z sojusznikiem.
PSL ju˝ zapowiada, ˝e nie zgodzi si´ na reform´
KRUS, a jeÊli si´ nawet zgodzi dla uspokojenia pot´˝nego koalicjanta oraz opinii publicznej niech´tnej
rolniczym przywilejom, to na wersj´ czysto kosmetycznà, czyli nie do przyj´cia. W zwiàzku z tym Platformie potrzebne b´dà głosy opozycji. A poniewa˝
na PiS ani na Solidarnà Polsk´ nie ma oczywiÊcie co
liczyç, siłà rzeczy pozostaje SLD i Ruch Palikota, który skàdinàd (ruch, nie jego twórca) zmieni wkrótce
nazw´.
Kto wie, czy jednak najwi´ksze niebezpieczeƒstwo nie nadciàgnie wraz ze zlotami gwiaêdzistymi
zwiàzków zawodowych do Warszawy, na kryteria
uliczne, połàczone jak zwykle z paleniem opon i demolowaniem centrum miasta. Zwiàzki z wielkich paƒstwowych i okołopaƒstwowych gigantów, których
wcià˝ (za) wiele, czujà si´ bezkarne w swej masie.
Nic dziwnego, skoro do tej pory nic nie wiadomo np.
o tym, by zapłaciły za szkody wyrzàdzone w publicznym, stołecznym mieniu. Słychaç głosy, ˝e nie bez
zwiàzku z powy˝szymi obawami pozostajà 300-złotowe podwy˝ki dla słu˝b mundurowych (w tym przypadku chodzi naturalnie o policjantów), oficjalnie
przyznane jako rekompensata, która ma udobruchaç
słu˝by zirytowane odebraniem emerytalnych przywilejów.
Robi si´ wi´c ciekawie, co oby nie przeło˝yło si´
na przesłanie z chiƒskiej klàtwy: „BodajbyÊ ˝ył w ciekawych czasach!”
5
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Inwestycje zagraniczne
w Polsce
Polska stała si´ atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych, szczególnie w ostatnich 10 latach. Indeks WolnoÊci Ekonomicznej, prowadzony przez fundacj´ Heritage, umieszcza nas na 68. miejscu pod wzgl´dem tak zwanej wolnoÊci ekonomicznej; inaczej mówiàc czynników okreÊlajàcych w przybli˝eniu, jak
postrzegane sà warunki makroekonomiczne, co ma istotne znaczenie dla rynku.
ozycja odległa, ale od pewnego czasu doganiamy Francj´, która zajmuje 64. miejsce.
Wynik wolnoÊci Polski jest lepszy o 0,9 punktu i wynosi 64,1%. Zajmujemy 31. pozycj´, przy 43
krajach sklasyfikowanych w Europie.

P

Jest wiele do zrobienia
Głównà barierà wydaje si´ byç nadal słaba infrastruktura drogowa. Pomimo ˝e wiele w tej dziedzinie si´
zmienia na korzyÊç, przez niektórych inwestorów (np.
chiƒskich) jesteÊmy postrzegani jako paƒstwo odległe i ubogie. Innym problemem, jest skomplikowany
system zamówieƒ publicznych, który faworyzuje zamawiajàcego oraz trudne w stosowaniu prawo z zakresu gospodarki przestrzennej. Procedury administracyjne sà długotrwałe i nie przystajà do realiów
paƒstwa członkowskiego Unii Europejskiej, na co

Inwestorzy z Tajwanu omijajà
Polsk´, wybierajàc Czechy
albo W´gry.
zwracajà uwag´ np. przedsi´biorcy z Tajwanu. Problemem dla nich jest te˝ podwójne opodatkowanie.
Tajwan, szósta gospodarka na Êwiecie, jednak, nie
jest uznawany przez wi´kszoÊç paƒstw, w tym Polsk´,
za kraj niepodległy. Jednak pomimo tego 20 krajów,
w tym 7 z UE, podpisało umow´ podatkowà z Tajwanem, znoszàcà podwójne opodatkowanie. Powoduje
to, ˝e inwestorzy z Tajwanu omijajà Polsk´, wybierajàc Czechy albo W´gry. Nasz resort finansów uwa˝a,
˝e „jest to niemo˝liwe formalnie, choç byłoby korzystne”.
JesteÊmy wcià˝ rozwijajàcym si´ rynkiem i cz´Êciowo dzi´ki temu udało si´ uniknàç kryzysu finansowego. Stabilny system polityczny, a ostatnio równie˝ podatkowy w zakresie CIT, zach´cajà do inwestycji w Polsce. Niestety, rosnàcy deficyt bud˝etowy
(wydatki rzàdowe stanowià 43,3% PKB) mo˝e
w dłu˝szej perspektywie spowodowaç odpływ kapitału. Ostatnie ustawy – deregulacyjna oraz o odpowie-
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dzialnoÊci urz´dniczej, sà krokiem w dobrym kierunku. Nadal jednak system prawny musi bardziej sprzyjaç fuzjom i przej´ciom. Procedury urz´dowe muszà

Przepisy prawa pracy sà mało
elastyczne i niezrozumiałe dla
krajów anglosaskich
byç reformowane w gł´bszym stopniu. Nadal jest
wiele do zrobienia w dziedzinie poszanowania własnoÊci intelektualnej. Problemem jest walka z korupcjà.
Kolejny aspekt to sprawy zwiàzane z zatrudnieniem. Koszty personelu nale˝à ju˝ do stosunkowo
wysokich, a zwolnienie pracownika wymaga przejÊcia
trudnej procedury. Spraw´ komplikuje radykalizm
niektórych zwiàzków zawodowych. Przepisy prawa
pracy sà mało elastyczne i niezrozumiałe dla krajów
anglosaskich. Wreszcie takie bariery, jak problemy
z uzyskiwaniem wymaganych zezwoleƒ i trudnoÊç

z legalizacjà pobytu cudzoziemców, co hamuje swobodny przepływ kapitału, ludzi i produktów. Nie pozostaje to bez znaczenia, poniewa˝ Polska ma charakter kraju tranzytowego. Ma to bezpoÊredni wpływ
na rynek produktów i pracy, a co za tym idzie innowacji wszelkiego rodzaju – w tym nowych technologii.

Wcià˝ za mało pieni´dzy
Polski rzàd opracował program grantów dla wa˝nych
projektów na lata 2011-2020. Wspierane inwestycje
powinny przynieÊç około 32 tys. nowych miejsc pracy i dodatkowo 8 tys. u kooperantów. Pomoc publiczna b´dzie przyznawana w szeÊciu kategoriach:
motoryzacja, lotnictwo, elektronika, biotechnologia,
„nowoczesne usługi” oraz badania naukowe. Bud˝et
w tym zakresie został oszacowany na 727 mln zł.
SpecjaliÊci twierdzà nie bez racji, ˝e to nie wiele pieni´dzy, jak na kraj wielkoÊci Polski.
Reasumujàc, w 2010 r. do kraju napłyn´ło 10
mld euro inwestycji bezpoÊrednich i zostały przezna-

W roku 2011 prowadzi si´
156 projektów o wartoÊci
6877 mln euro – 39
amerykaƒskich,
17 brytyjskich, 15 niemieckich.
czone w wi´kszoÊci na Êrodki trwałe. Jest to wzrost
inwestycji o 23% w stosunku do 2009 r. Sławomir
Majman (prezes PAIiIZ) podkreÊla, ˝e Polska jest
obecnie liderem w regionie. Inwestorzy zagraniczni
uruchomili w 2010 r. 143 projekty (40% wi´cej ni˝
w 2009). Liderami sà inwestorzy z USA – 33 projekty, z których powstało 1/3 nowych miejsc pracy. Natomiast sàsiedzi zza Odry uruchomili 15 nowych projektów, co daje im drugie miejsce. Warto te˝ przypomnieç, ˝e USA zainwestowały w naszym kraju w ciàgu 20 lat 60 mld dol. W roku 2011 prowadzi si´ 156
projektów o wartoÊci 6877 mln euro – 39 amerykaƒskich, 17 brytyjskich, 15 niemieckich. Ciekawostkà
sà inwestycje prowadzone przez inwestorów z Korei,
Japonii – po 11 oraz Chin – 10 projektów. Najwi´kszym zainteresowaniem wÊród inwestorów cieszà si´:
motoryzacja, BPO, przemysł maszynowy, elektroniczny, ICT, chemiczny oraz lotniczy.
Leszek Mazurek
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PrzyszłoÊç energetyki w łupkach?

Dylematy gazowego bogactwa
(jeÊli ono jest)
Polska ju˝ jest nazywana „drugà Norwegià” – stwierdził niemiecki opiniotwórczy
tygodnik Der Spiegel, majàc na myÊli eksploatowane ju˝ bogate zło˝a gazu
na przybrze˝nych akwenach Morza Norweskiego i porównujàc je z prognozami
o gazie zalegajàcym w polskich łupkach.
edług wst´pnych i – dodajmy – wcià˝ jeszcze bardziej teoretycznych ni˝ praktycznych
szacunków, przeprowadzonych przez amerykaƒskà Agencj´ Informacji Energetycznej (EIA),
z polskich łupków mo˝na by wydobyç do 5,3 bln m3
gazu. Gdyby szacunki potwierdziły si´, Polska stałaby
si´ gazowym mocarstwem, majàc zapewnione dostawy własnego gazu na około 300 lat.
Polityk´ rzàdu Donalda Tuska w dziedzinie energetyki, a zwłaszcza działalnoÊç resortu Êrodowiska
w wydawaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie iloÊci gazu w skałach, bacznie obserwuje zagranica. Stwierdzili to jednoznacznie deputowani brytyjskiej
Izby Gmin w specjalnym raporcie na temat eksploatacji łupków: „Polska jest barometrem Europy w gazie
łupkowym”. Inaczej odnieÊli si´ do perspektyw zwi´kszenia zasobów gazu na kontynencie europejskim politycy francuscy: zakazano szukania na terenie Francji
gazu w łupkach. W Niemczech, gdzie według szacunków, gazu łupkowego jest dziesi´ciokrotnie mniej,
wielkie korporacje naftowe nie rezygnujà z poszukiwaƒ. Przykładowo Exxon Mobil zamierza wydaç na poszukiwania w samych Niemczech 100 mln dolarów.
Ró˝nice w podejÊciu do perspektyw wykorzystania
gazu zalegajàcego w łupkach, w du˝ym stopniu wynikajà z ró˝nych interesów. Francuzi postawili na energetyk´ jàdrowà i zwiàzanym z nià eksportem siłowni.
Z gazem wi´c im, przynajmniej tymczasem, „nie
po drodze”. Brytyjczycy wprawdzie dali ju˝ zielone
Êwiatło eksploatacji łupków, ale nie kryjà obaw co
do ich konkurencyjnoÊci, jeÊli powiodà si´ plany eksploatacji znacznie wi´kszych, polskich złó˝. Trudno nie
dostrzec zaniepokojenia Êwiatowych koncernów, np.
Gazpromu; ich dominujàca pozycja mo˝e si´ znaczàco skurczyç. Last not least, pozycja Polski jako gazowego mocarstwa musi zdecydowanie ulec radykalnemu wzmocnieniu: gospodarczemu i politycznemu.
Wspomnijmy wreszcie o oporze, jaki eksploatacji
łupków stawiajà ju˝ ekolodzy. Nie bez racji. Ten przemysł ingeruje w Êrodowisko naturalne.

W

Sami nie damy rady
Pytanie, czy szacunkowe opisy bogactwa gazowego,
potwierdzà si´ w rzeczywistoÊci? Zdaniem rzeczoznawców z EIA, gaz łupkowy w Polsce zalega w regio-
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nach lubelskim, podlaskim i bałtyckim, w pasie ciàgnàcym si´ od granicy z Ukrainà po Êrodkowe wybrze˝e. Co wyka˝à wst´pne wiercenia? Dotychczas Ministerstwo Ârodowiska wydało 11 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie. W Sejmie rozpatruje si´ nowy
projekt prawa geologicznego, przewidujàcy, ˝e firma
majàca licencje na poszukiwanie, mo˝e liczyç
na pierwszeƒstwo przy staraniach o koncesje na wydobycie. Sà to obecnie na ogół firmy amerykaƒskie (lub
ich polskie oddziały), co jest zrozumiałe, poniewa˝ tylko Amerykanie dysponujà niezb´dnà technologià
i majà doÊwiadczenie w poszukiwaniu i eksploatacji
łupków. A jest to działalnoÊç kosztowna, ka˝dy odwiert
wraz z infrastrukturà, kosztuje ponad 3 mln dolarów.
Wierci si´ na gł´bokoÊç ponad 3 tys. m, potem szuka
si´ surowca w poziomie w rozgał´zieniach.
Dzi´ki łupkom Stany Zjednoczone stały si´ najwi´kszym producentem gazu na Êwiecie, a spadek cen
gazu pomógł gospodarce USA ograniczyç skutki kryzysu finansowego i recesji sprzed kilku lat. DoÊwiadczenie amerykaƒskie ukazuje, jakie mo˝liwoÊci stan´łyby przed Polskà w razie potwierdzenia istnienia bogatych złó˝ gazu łupkowego. To nie tylko zabezpieczenie dla własnych, rosnàcych potrzeb energetycznych,
lecz tak˝e mo˝liwoÊç wejÊcia na rynek eksporterów
w charakterze du˝ego gracza, z handicapem poło˝enia
geograficznego. Nic wi´c dziwnego, ˝e ju˝ w 2010 r.
Polska przystàpiła do Globalnej Inicjatywy Gazu Łupkowego – programu promocji eksploatacji łupków,
prowadzonego przez Departament Stanu USA, a rzàd
zdecydowanie wspiera prace rozpoznawcze. Na konferencji zorganizowanej przez firmy poszukujàce gazu
premier Donald Tusk powiedział: „JesteÊmy zdeterminowani, by wykorzystanie gazu łupkowego w Polsce
stało si´ faktem. Polacy na ten gaz czekajà.” Po opublikowaniu raportu EIA o ogromnych zasobach gazu
alternatywnego w Polsce, premier tak to skomentował:
„Zło˝a przekroczyły nasze najÊmielsze oczekiwania.
Mo˝e to oznaczaç, ˝e przyszłoÊç (w domyÊle Polski – przyp. red.) stoi nie tylko pod znakiem w´gla
i energetyki jàdrowej”.
Gdyby firmom poszukujàcym udało si´ dowierciç
do du˝ych zasobów gazu i tym samym potwierdziłyby
si´ optymistyczne oceny co do wielkoÊci złó˝, to wówczas eksploatacja i wpływy z niej b´dà szansà na ko-

lejny skok w modernizacji polskiej gospodarki. Wymieƒmy przykładowo: korzyÊci z rezygnacji z importu,
zastàpienie gazem coraz dro˝szego w´gla, szansa
na rozwój zakładów chemicznych i petrochemicznych
oraz produkcja urzàdzeƒ potrzebnych do eksploatacji
łupków. Eksport gazu. Miejsca pracy, wzrost zarobków.
Mimo takich perspektyw rzàd, jak dotychczas, nie
wycofuje si´ z planów budowy elektrowni jàdrowych.
Słusznie, byłoby lekkomyÊlnoÊcià stawianie wszystkiego na jednà, łupkowà kart´, dopóki nie b´dziemy
wiedzieli, co tak naprawd´ kryje ziemia w okolicach
Lublina, Warszawy, Torunia, Gdaƒska. Zwa˝my
przy tym, ˝e eksploatacja złó˝ mogłaby rozpoczàç si´
dopiero po kilku, mo˝e nawet dziesi´ciu latach,
po uzyskaniu jednoznacznej oceny, i˝ wielkoÊç złó˝
gwarantuje opłacalnoÊç ich eksploatacji.

Prawne luki i rafy
Dziesi´ç lat to sporo. Ale te˝ do eksploatacji gazu
na du˝à skal´ nie jesteÊmy przygotowani: ani
pod wzgl´dem prawnym, ani organizacyjnym, tak˝e
od strony fiskalnej. A problemów jest wiele. W USA
firmy eksploatujàce wydzier˝awiajà teren (głównie pastwiska lub nieu˝ytki) od prywatnych właÊcicieli gruntu i z nimi rozliczajà si´ finansowo bez zb´dnej straty
czasu. Polskie przepisy stanowià, ˝e wszelkie nie odkryte zło˝a kopalin sà własnoÊcià Skarbu Paƒstwa. JeÊli teren jest własnoÊcià prywatnà, przej´cie (czy
dzier˝awa) dokonuje si´ za poÊrednictwem organów
paƒstwowych. Teren zostanie przej´ty na podstawie
dobrowolnej umowy albo z przymusowym wykupem,
a jak długo takie procedury trwajà – wiemy z doÊwiadczeƒ przy budowie autostrad. Kolejny problem, to podział zysku z eksploatacji złó˝: czy jego cz´Êç (wi´ksza) pochodzàca z samej wartoÊci kopaliny, powinna zasilaç konto firmy eksploatacyjnej, jak to jest dotychczas, czy w formie specjalnego podatku zasilaç
bud˝et paƒstwa? Trzeba by zmieniç przepisy, wbrew
oporowi rozmaitych lobbies i bossów zwiàzkowych.
Kolejny problem: finansowanie inwestycji wydobywczych. Byłyby to ogromne nakłady. Czy uda si´ je
zagwarantowaç prywatnymi Êrodkami firm, bez koniecznoÊci uzyskiwania gwarancji rzàdowych? Zale˝y
to od opłacalnoÊci przedsi´wzi´cia i… wysokoÊci
oprocentowania kredytu.
Mo˝na przewidywaç ze stuprocentowà pewnoÊcià,
˝e b´dà trudnoÊci, komplikacje, protesty i procesy.
Czy uda si´, wbrew nim, wykorzystaç t´ niecodziennà
szans´?
5
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WIADOMOÂCI GOSPODARCZE

Biznes i Golf.
Partnerstwo Doskonałe
Ju˝ od ponad 500 lat golf przywołuje liczne porównania do konkurencji, w jakiej
wszyscy uczestniczymy, a jest nià ˝ycie. Nie ma innej dyscypliny sportowej, która by w podobny sposób odsłania cechy psychologiczne gracza, sił´ woli, umiej´tnoÊç podejmowania decyzji, działania w silnym stresie, hart ducha, czy w koƒcu obna˝ała wszelkie słaboÊci. Z tego, jak gracz zachowuje si´ i reaguje na polu
golfowym, mo˝na łatwo wnosiç, jak b´dzie post´pował w sprawach zawodowych
i ˝yciowych. To jest mo˝e przyczyna, dla której tak wiele umów biznesowych zostaje zawartych właÊnie na polu golfowym.

strze˝enia mówià wi´cej o potencjalnym partnerze
ni˝ najlepszy audyt.
Golfem i biznesem rzàdzà te same prawa. Najwa˝niejsze, ˝eby nie umknàł nam jeden, chyba najwa˝niejszy, element obrazu tej niezwykłej dyscypliny
sportu – niezwykła dawka pozytywnych emocji, jakà
dostarcza. I na koniec ostatnie przysłowie golfowe:
„Life is to short to play bad golf” – cieszmy si´ grà,
5
cieszmy si´ ˝yciem.

ak powiedział jeden z biznesmenów: „Gra
przez 18 dołków pozwala mi poznaç mojego
partnera lepiej, ni˝ gdybym siedział z nim
przy jednym biurku przez 19 lat.” Inny biznesmen
dodaje: „JeÊli mój partner w grze zmaga si´ z wybiciem piłki z bunkra, a ja wczeÊniej borykałem si´
z trudnym wybiciem z wysokiej trawy, to te wspólne
zmagania nas łàczà, stajemy si´ połàczeni wspólnà
walkà z trudnoÊciami pola golfowego, z własnymi
ułomnoÊciami. Póêniej, gdy podpisujemy umow´,
znamy si´ ju˝ du˝o lepiej.”
Wspólna runda weryfikuje znajomoÊci lepiej ni˝
najlepsza „wywiadownia” gospodarcza. „Jak ja mog´
zaufaç mojemu partnerowi w biznesie, kiedy ten nagminnie ‘mylił si´‘, podajàc swój wynik na poszczególnym dołku” – dodaje inny golfista. Takie spo-

J

Bez przesady z rankingami
W rankingu „Doing Business” Banku Âwiatowego, opublikowanym pod koniec
paêdziernika, Polska spadła na 62. (z 59. rok temu) pozycji. Wy˝ej uplasowały si´
na przykład… Armenia i Kazachstan, Botswana i Tunezja, Togo i Samoa. Jak to
mo˝liwe?
tó˝ ranking w Banku Âwiatowym powstaje
na podstawie ankiet wypełnianych przez „typowe firmy” działajàce w stolicach poszczególnych paƒstw. Jednakowe dla wszystkich sà kryteria, takie jak czas potrzebny na zało˝enie firmy, dost´pnoÊç kredytów, prostota rozliczeƒ podatkowych,
czas niezb´dny dla uzyskania pozwolenia na budow´,
mo˝liwoÊç i szybkoÊç podłàczenia do sieci energetycznej itp.
Ranking nie uwzgl´dnia jednak wielu innych
czynników majàcych niewàtpliwy wpływ na prowa-
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dzenie biznesu: wielkoÊci rynku i dost´pu do niego,
jakoÊci infrastruktury ani nawet stabilnoÊci politycznej i ekonomicznej paƒstwa, w którym działa przedsi´biorca-respondent.
W Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych tłumaczà, ˝e rankingi, owszem, sà medialne, ale dla inwestora liczà si´ przede wszystkim cena ziemi, koszty pracy, jakoÊç miejscowej kadry,
poziom ˝ycia, a tak˝e ewentualne zach´ty i bonusy. I przypominajà, ˝e np. w najnowszym rankingu
„europejskich miast najlepszych dla biznesu” mi´-

dzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, 21. (poprzednio 24.) miejsce, najlepsze w regionie, uzyskała Warszawa, wyprzedzajàc mi´dzy innymi tak˝e Wiedeƒ, Kopenhag´, Rzym i Ateny.
W C&W uwa˝ajà, ˝e w oczach zagranicznych inwestorów Polska jest stabilnym krajem w Êrodku Europy; dla nich liczy si´ w du˝ej mierze np. ryzyko inwestycyjne, którego Bank Âwiatowy w ogóle nie
uwzgl´dnia. Co oczywiÊcie nie oznacza, ˝e rzàd i administracja mogà spoczywaç na laurach, zamiast poprawiaç wytykane bł´dy i w ogóle poprawiaç, co tylko si´ da. A do poprawiania jest nadal wiele, choçby
istny koszmar z formalnoÊciami zwiàzanymi z uzyskaniem pozwolenia na budow´, trwajàcy w Polsce przeci´tnie a˝ 301 dni.
5
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SUMMARY

Summary
The third one has a special meaning
for the Chamber's events presentation.
This volume is supposed also to be the
last one in this year. It consists of some
sort of the activity's summary from
the 23 October 2008 – the 10th General
Meeting – until the end of November 2011. This content has been distributed to the Members of FICIC at
the 11th General Meeting; December
the 7th. Robert Kusiak presents a concept of further development for our organization as the new chapter.
he economic order has been going into past
for the last years before our eyes. However, it
seemed that the world had been stable, transparent and regulated by the logical order. The world
economic crisis redefined many theories, management models and proved that many economists have
never deserved to be an authority. Weak performance and lack of prediction has been shown in the field
of politics.
Today's European future has been unknown because of economic problems in many countries and
the complicated social situation. Apart from relatively
better situation, Poland needs to be focused on difficulties which are hardly predictable. We, the entrepreneurs take responsibility for households and economic tomorrow. We have to find the ways how to make business in the times marked by crisis, decay and
many difficult questions have not been answered yet.
Foreign Investors Chamber of Industry and Commerce served economy in a positive way in the last
twenty years. The members have taken part in the
free market creation process with passion and fought
for authentic freedom of economic activity for the last
two decades. Today, we have to be much more active in the presence of exceptionally tough challenges

T

Two important features
convinced us to do such
a step.
which we stand for. We owe it to the Chamber's founders; like Stefan Lewandowski, Jan Wejchert and
those who took care for its development like Józef
Klasa and Stanisław Romanowski.
However, our work should be different to take effect; more expansive, comprehensive and efficient. In
this way, we tried to influence the employers' organisations very long time.
In practice, the decision was made by the Chamber's Council at the working meeting to allow myself,
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as the member of the collective, to apply to access
FICIC to Employers of Poland – the largest NGO organisation. This decision has been going to announce to the General Meeting members, the statutory
unit which possesses the power to join the federation
of local autonomy.
Two important features convinced us to do such
a step. The first one is about achievements in our business environment representation like law issue and
care of friendly entrepreneurial conditions. The second one is that this organisation has been interested
in the public problems which go much further than
business environment as far as activity is concerned.
We want the Chamber's voice to be significant in the
national development debate. We want to be an impeller of necessary activities and an originator of projects. This accession will help us undoubtedly.

Our goal is not to cease the
struggle for proper law
We have to remember that there are the strong
partners in front of us – the government, marked of
respect by society as well as the trade unions which
try to reorganize the current position. It is much better to fight for own business in this way while, for
instance, to influence the Tripartite Committee priorities.
As I declared after the election of my person to
the Chambers' President position, we have started
the new chapter in the FICIC's activity. I believe that
it has been a proper remedy for the hard times.
At the same time, Andrzej Malinowski (Employers of Poland President – the largest NGO) highlights the field of cooperation: if the ship is heard a call all hands on deck, it means that the entire
crew is confronted to the danger immediately. Employers of Poland believe that the whole environment
should jointly pursue the objectives which are the
most important to the entrepreneurs who have been
engaged in business in our country.
The FICIC accession, which I have a privilege to
conduct, is commented briefly – thank You and get
down to work! The fact is symptomatic that the two
eldest organizations combine their potentials nowadays. The recent exposé of Prime Minister Donald
Tusk has deprived of past illusions the incorrigible
optimists, and what was interesting on September
this year, the Minister of Finance J. Rostowski developed (though, it is doubtful whether he believed in
that) incredibly optimistic version of the budget
for 2012. We knew that hard times inevitably come to
employers and an economic practician, so people
who own businesses and experience the effects of

global economic disruption. Fur thermore, both
structural reforms and ordinary business facilitations,
which were demanded on many years, cannot take
effect. Therefore, we take responsibility for our companies and thousands of Poles; we must be more assertive and much more effective. And this can be
achieved only if the employer's voice sounds like
great harmonious symphony orchestra, full of great
instrumentalists, but with knowledge that the most
important thing is the perfect sound...
Employers of Poland represent not only their
members more than two decades, although, the
members' interest is obviously a priority. Our goal is
not to cease the struggle for proper law, to be an opposition to the economic freedom diminution, to care for friendly environment for entrepreneurs and to
protest against the actions which are motivated by
political considerations, and often corrupt the achievements of Polish employers. The second area is an
active interest in public affairs far beyond our environmental interests – to participate in a nationwide
debate on development and to pay some attention to
strengthen our economic competitiveness. We believe that Polish employers are too important a group
and a strong intellectual capital to watch passively
the events rather than to take care only of their own
backyard. We want to be, and are, an impeller of necessary actions in Poland and an originator of neces-

We want to be, and are, an
impeller of necessary actions
in Poland and an originator of
necessary projects.
sary projects. Hence, inter alia, momentous debate
was initiated by the Polish Employers on the most
difficult challenges we face as a society and the state. Today, when the politicians acknowledge what we
knew a long time ago that there is nothing to dream
about Poland as a green island; the business people
should take part of responsibility for the economic
tomorrow and the situation of Polish households. On
one hand, Employers want to fulfil its statutory duties
by reviewing legislative proposals and corporate governance in the best way, on the other one, to bring
the collective wisdom of its members – now also
companies which belong to FICIC – in the work for
beneficial economic prospects for Poland. Therefore,
we would like to focus on the trade which enforces
development and cases which are the most sensitive
to allow us to exist in the fullest way.
Moreover, there is an article on the new government attempts.
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CZ¸ONKIEM IPHIZ JEST
KANCELARIA M. MAZUREK I PARTNERZY
PRAWNICZA SPÓ¸KA KOMANDYTOWA

M.MAZUREK
I PARTNERZY

®

SPECJALIZACJA*:
§ prawo handlowe
§ prawo cywilne, prawo pracy
§ ochrona Êrodowiska
§ spedycja i logistyka
§ nieruchomoÊci i budownictwo
§ s∏u˝ba zdrowia
§ zamówienia publiczne
§ partnerstwo publiczno-prywatne
*) obs∏uga klienta w j´zyku niemieckim, angielskim i rosyjskim

Kancelaria oferuje kompleksowà obs∏ug´ projektów inwestycyjnych. Z naszym udzia∏em zosta∏o
zrealizowanych na terenie ca∏ej Polski szereg wielomilionowych inwestycji, w tym z udzia∏em sektora publicznego oraz przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
Powy˝ej od lewej: zak∏ad przerobu st∏uczki szklanej w Pile, budowa osiedla Wola Tower w Warszawie, otwarcie Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spó∏ka Komandytowa
Kancelaria w Warszawie
ul. Paƒska 73
00-834 Warszawa
tel. (+48-22) 31 47 500
fax (+48-22) 31 47 501
kancelaria@mazurek.pl
www.mazurek.pl

Kancelaria w Poznaniu
ul. Grójecka 104
61-483 Poznaƒ
tel./fax (+48-61) 831 06 29
kancelaria.poznan@mazurek.pl

Wspó∏praca w Bonn
Anwaltskanzlei Jolanthe Mendt
R. A. Jolanthe Mendt
Habichtweg 28
53343 Wachtberg – Niederbachem bei Bonn
tel. (+49) 228-9 25 15 81
fax (+49) 228-9 25 15 82
e-mail: kanzlei@ra-mendt.de
www.ra-mendt.de

