
           

Jesteśmy razem

ISSN 1641-8441 3/2011



Spis treści

Wydawca: 
Izba Przemysłowo-Handlowa 

Inwestorów Zagranicznych
www.iphiz.com.pl

Redakcja:
Inwestor Zagraniczny

ul. Pańska 73 ( V piętro)
00-834 Warszawa

tel.: (22) 314 75 75
fax: (22) 314 75 76
e-mail: biuro@iphiz.com.pl

Redaguje zespół

Skład ruk:
 Drukarnia TAURUS, Kazimierów k. Halinowa 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Prawa autorskie zastrzeżone. Przedruki za zgodą redakcji.

       

di

l

Ko niecz na re cep ta
na ci´˝ kie cza sy

Na na szych oczach od cho dzi w bez pow rot nà prze -
szłoÊç ład eko no micz ny ukształ to wa ny przed kil ku -
dzie si´ ciu la ty. A jesz cze nie daw no wy da wa ło si´, ˝e
jest sta bil ny, przej rzy sty i lo gicz nie po ukła da ny. Âwia to -
wy kry zys zde za wu ował wie le go spo dar czych teo rii
i prak tyk, do wiódł, ˝e wie le eko no micz nych „au to ry te tów” ni gdy nie za słu gi wa ło
na to mia no, bo le Ênie ob na ̋ ył nie udol noÊç i brak wy obraê ni po li ty ków.
DziÊ, nie tyl ko Eu ro pa i b´ dà ce w du ̋ ych kło po tach paƒ stwa Unii sto jà w ob li czu
nie zna ne go; przy szło Êci trud nej eko no micz nie i skom pli ko wa nej spo łecz nie. Nasz
kraj – mi mo re la tyw nie lep szej sy tu acji – mu si si´ rów nie˝ li czyç z trud no Êcia mi
o nie ła twej do prze wi dze nia dziÊ ska li. Na nas przed si´ bior cach spo czy wa tak ̋ e
cz´Êç od po wie dzial no Êci za go spo dar cze ju tro i sy tu acj´ w pol skich do mach. Mu -
si my szu kaç re cept na ro bie nie ko rzyst ne go biz ne su w cza sach zna czo nych kry zy -
sem, zwàt pie niem i bra kiem do brych od po wie dzi na wie le trud nych py taƒ. 
W cià gu dwu dzie stu lat dzia łal no Êci Izba Prze my sło wo-Han dlo wa In we sto rów Za gra -
nicz nych do brze za słu ̋ y ła si´ go spo dar ce. Przez dwie de ka dy człon ko wie Izby z pa -
sjà i nie zrów na nà ener già uczest ni czy li w two rze niu wol ne go ryn ku i wal czy li o au ten -
tycz nà swo bo d´ dzia łal no Êci go spo dar czej. DziÊ – w ob li czu wy jàt ko wo trud nych wy -
zwaƒ, przed ja ki mi sto imy – mu si my byç jesz cze bar dziej ak tyw ni. Je ste Êmy to rów nie˝
win ni za ło ̋ y cie lom na szej Izby; m.in. Ste fa no wi Le wan dow skie mu i Ja no wi Wej cher to -
wi oraz lu dziom, któ rzy przez la ta trosz czy li si´ o jej roz wój, jak Jó zef Kla sa i Sta ni sław
Ro ma now ski. 
Jed nak na sza pra ca, by przy no si ła ocze ki wa ne efek ty, mu si byç dziÊ in na. Bar dziej eks -
pan syw na, wszech stron na i sku tecz na. W tym ce lu od daw na za bie ga li Êmy o wspól ne
dzia ła nie wszyst kich or ga ni za cji pra co daw ców. 
Prak tycz nym wy ra zem te go by ła de cy zja pod j´ ta przez Ra d´ Izby na paê dzier ni ko wym po -
sie dze niu upo wa˝ nia jà ca mnie do zgło sze nia ak ce su IP-HIZ (ja ko człon ka zbio ro we go)
do Pra co daw ców Rze czy po spo li tej Pol skiej – naj wi´k szej po za rzà do wej or ga ni za cji sa mo -
rzà du go spo dar cze go. De cy zj´ t´ Ra da Izby po sta no wi ła re ko men do waç Wal ne mu Zgro -
ma dze niu, w któ re go kom pe ten cji, w myÊl sta tu tu IP-HIZ, le ̋ y po dej mo wa nie uchwał o przy -
stà pie niu Izby do zwiàz ku fe de ra cji or ga ni za cji sa mo rzà du go spo dar cze go.
Dwie wa˝ ne ce chy tej or ga ni za cji skło ni ły nas do te go kro ku. Pierw sza, to osià gni´ cia Pra -
co daw ców RP w re pre zen to wa niu in te re sów na sze go Êro do wi ska: wal ka o do bre pra wo i tro -
ska o bu do w´ przy ja zne go oto cze nia lu dzi przed si´ bior czych. Dru ga, to po wszech nie do -
strze ga ne za in te re so wa nie tej or ga ni za cji spra wa mi pu blicz ny mi da le ko wy kra cza jà ce po -
za Êro do wi sko we in te re sy. Chce my, by głos na szej Izby był co raz bar dziej zna czà cy w de ba -
cie nad Êcie˝ ka mi roz wo ju paƒ stwa. Chce my byç in spi ra to rem po trzeb nych Pol sce dzia łaƒ
i po my sło daw cà nie zb´d nych pro jek tów. Na sza ak ce sja do Pra co daw ców RP bez wàt pie nia
nam w tym po mo ̋ e. 
Mu si my rów nie˝ pa mi´ taç, ˝e na prze ciw ko nas sto jà sil ni part ne rzy – ma jà cy po raz dru gi, moc -
ny man dat spo łecz ny rzàd oraz pra gnà ce od bu do waç swà po zy cje zwiàz ki za wo do we. Znacz nie
le piej b´ dzie my mo gli wal czyç o swo je in te re sy, ma jàc m.in. re al ny wpływ na pra ce Trój stron nej
Ko mi sji. 
Roz po cz´ li Êmy, tak jak to za de kla ro wa łem po wy bo rze mnie na funk cj´ pre ze sa, no wy roz dział
w dzia łal no Êci Izby Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych. Wie rz´, ̋ e dla na sze go Êro -
do wi ska jest to do bra re cep ta na cze ka jà ce nas wszyst kich ci´˝ kie cza sy.
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Z ˚YCIA IZBY

All hands on deck!

Je Êli na stat ku roz le ga si´ za wo ła nie
wszyst kie r´ ce na po kład, to ozna cza,
˝e ca ła za ło ga ma na tych miast sta wiç
czo ła nie bez pie czeƒ stwu. Pra co daw cy
Rze czy po spo li tej Pol skiej uwa ̋ a jà, ˝e
w obec nej, trud nej sy tu acji, ca łe na sze
Êro do wi sko po win no wspól nie re ali zo -
waç ce le naj wa˝ niej sze dla przed si´ -
bior ców pro wa dzà cych fir my w na szym
kra ju. 

Po zwól cie Paƒ stwo, ˝e przy stà pie nie Izby Prze my -
sło wo-Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych do Pra co -
daw ców RP, któ ry mi mam przy wi lej kie ro waç, sko men -
tu j´ krót ko – dzi´ ku je my i do ro bo ty! Fakt, i˝ dwie naj -
star sze or ga ni za cje wła Ênie te raz łà czà swe po ten cja ły
jest symp to ma tycz ny. Nie daw ne expo se pre mie ra
D. Tu ska po zba wi ło złu dzeƒ ostat nich nie po praw nych
opty mi stów; co cie ka we był wÊród nich jesz cze
do wrze Ênia te go ro ku mi ni ster fi nan sów J. Ro stow ski,
któ ry opra co wał (choç wàt pli we, czy w nià wie rzył) nie -
wia ry god nie opty mi stycz nà wer sj´ bu d˝e tu
na rok 2012. My, pra co daw cy b´ dàc prak ty ka mi go -
spo dar czy mi, a wi´c ludê mi, któ rzy na wła snych fir -
mach do Êwiad cza jà skut ków Êwia to wych per tur ba cji
eko no micz nych, wie dzie li Êmy, ˝e ci´˝ kie cza sy nie -
uchron nie na dej dà. Tym bar dziej, ˝e za rów no struk tu -
ral ne re for my, jak i zwy kłe uła twie nia w pro wa dze niu
biz ne su, o któ re od lat si´ do po mi na my, nie mo gà
wcià˝ uj rzeç Êwia tła dzien ne go. Dla te go, ma jàc Êwia -
do moÊç od po wie dzial no Êci za na sze fir my i pra cu jà -
cych w nich set ki ty si´ cy Po la ków, mu si my byç bar -
dziej sta now czy i znacz nie bar dziej sku tecz ni. A to mo˝ -
na osià gnàç tyl ko wów czas, gdy głos pra co daw ców
brzmi jak Êwiet nie zgra na or kie stra, pełna znakomitych
instrumentalistów, ale wiedzàca, ˝e najwa˝niejsze jest
idealne, wspólne brzmienie… 

Pra co daw cy Rze czy po spo li tej Pol skiej – od po -
nad dwóch de kad uczest ni czàc w prze strze ni pu blicz -
nej i wpły wa jàc na jej kształt – sta ra jà si´ re pre zen to -
waç nie tyl ko swo ich człon ków; choç ich in te res jest
z oczy wi stych wzgl´ dów prio ry te to wy. Na szym ce lem
jest nie usta jà ca wal ka o do bre pra wo i sprze ciw wo bec
ogra ni cza nia wol no Êci go spo dar czej, tro ska o bu do w´
przy ja zne go oto cze nia lu dzi przed si´ bior czych i pro -
test wo bec dzia łaƒ, któ re mo ty wo wa ne wzgl´ da mi po -
li tycz ny mi, psu jà, a nie jed no krot nie nisz czà do ro bek
pol skich pra co daw ców. Ob szar dru gi to ak tyw ne za in -
te re so wa nie spra wa mi pu blicz ny mi da le ko wy kra cza -
jà ce po za na sze Êro do wi sko we in te re sy – uczest nic two
w ogól no pol skiej de ba cie nad Êcie˝ ka mi roz wo ju paƒ -
stwa i dba łoÊç o wzmoc nie nie na szej eko no micz nej
kon ku ren cyj no Êci. Uwa ̋a my, ˝e pol scy pra co daw cy sà
zbyt zna czà cà gru pà i sil nym in te lek tu al nie Êro do wi -
skiem, by bier nie przy glà daç si´ roz wo jo wi sy tu acji
dba jàc wy łàcz nie o wła sne po dwór ko. Chce my
byç – i je ste Êmy – in spi ra to rem po trzeb nych Pol sce
dzia łaƒ i po my sło daw cà nie zb´d nych pro jek tów. Stàd

mi´ dzy in ny mi bra ło si´ ini cjo wa nie przez Pra co daw -
ców RP do nio słych de bat po Êwi´ co nych naj trud niej -
szym wy zwa niom przed ja ki mi sto imy ja ko spo łe czeƒ -
stwo i paƒ stwo. DziÊ, gdy po li ty cy przy zna jà to, o czym
my wie dzie li Êmy od daw na, ˝e nie ma co ma rzyç
o Pol sce ja ko „zie lo nej” wy spie, my lu dzie biz ne su
po win ni Êmy – na mia r´ na szych mo˝ li wo Êci – wziàç
na sie bie cz´Êç od po wie dzial no Êci za go spo dar cze ju -
tro, za sy tu acj´ w pol skich do mach. Pra co daw cy 
Rze czy po spo li tej Pol skiej, z jed nej stro ny chcà jak naj -
le piej wy peł niaç swe usta wo we obo wiàz ki, re cen zu jàc
pro jek ty ak tów praw nych i po my sły rzà dzà cych, z dru -
giej zaÊ wnieÊç zbio ro wà mà droÊç swo ich Człon -
ków – od nie daw na tak ̋e firm na le ̋ à cych do Izby 
Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz -
nych – w dzie ło two rze nia do brych go spo dar czych
per spek tyw dla Pol ski. Chce my za tem skon cen tro waç
swe wy sił ki na tych ob sza rach, tych dzie dzi nach
i bran ̋ach, któ re nada waç b´ dà ton roz wo jo wi, sà naj -
bar dziej new ral gicz ne i któ re po zwo là nam naj peł niej
za ist nieç. Oto one:
• Jak naj sze rzej ro zu mia ne za gad nie nia ryn ku pra cy.
Nie zb´d ny jest zu peł nie no wy kształt re la cji po mi´ dzy
wszyst ki mi gra cza mi na tym bo isku, któ re zwie si´ sto -
sun ki pra cy. To nie tyl ko kwe stia no we go ko dek su, ale
tak ̋e no wych ustaw o zwiàz kach za wo do wych i roz wià -
zy wa niu spo rów zbio ro wych. Ustaw, u pod staw któ rych
le gnie no wa fi lo zo fia – rów nych praw, a nie przy wi le -
jów dla któ rej kol wiek ze stron. Ustaw, któ re or ga ni za to -
rów nie le gal nych straj ków b´ dà ka raç tak sa mo su ro -
wo, jak pra co daw ców ra ̋ à co na ru sza jà cych pra wa pra -
cow ni cze. Po trzeb na jest tak ̋e no wa prak ty ka dia lo gu
spo łecz ne go. Mu si to tak ̋e byç dia log ob li gu jà cy rzà -
dzà cych do dzie le nia si´ wła dzà, a nie do nie po dziel -
ne go jej spra wo wa nia.
• Kwe stia in no wa cyj no Êci go spo dar ki i ko mer cja li -
za cji wie dzy oraz no wych tech no lo gii. Je ste Êmy
o pa r´ dłu go Êci za na wet ty mi Êred nio in no wa cyj ny mi
paƒ stwa mi Unii. My pra co daw cy do sko na le wie my, ˝e
pol ska go spo dar ka nie b´ dzie na dłu˝ szà me t´ kon ku -
ren cyj na, ba zu jàc wy łàcz nie na ni skich – re la tyw -
nie – kosz tach pra cy. Âci sła i efek tyw na współ pra ca
na uki z prze my słem, umie j´t ne i opła cal ne dla obu
stron sprze da wa nie wie dzy, wdra ̋ a nie no wo cze snych
tech no lo gii i pre sja na in no wa cyj noÊç – to wa run ki ko -
niecz ne dla szyb sze go roz wo ju.
• Sfe ra sze ro ko ro zu mia nych fi nan sów. Fi nan sów paƒ -
stwa, fi nan sów przed si´ biorstw, po li ty ki fi skal nej i po -
dat ków, ro li i za daƒ ban ków, funk cjo no wa nia gieł dy
oraz do mów ma kler skich. Wszyst ko wska zu je na to, ˝e
nie tyl ko z punk tu wi dze nia eko no micz ne go, ale rów -
nie˝ – a mo ̋e przede wszyst kim – spo łecz ne go, ta sfe -
ra go spo dar ki w naj bli˝ szych la tach b´ dzie naj bar dziej
na cen zu ro wa nym. Ode rwa nie si´ in sty tu cji fi nan so -
wych od re al nej go spo dar ki sta ło si´ przy czy nà mnó -
stwa pro ble mów i Êwia to wych per tur ba cji. Ich kon se -
kwen cje sà wcià˝ ta jem ni cà przy szło Êci, ale na szym za -
da niem jest wszech stron na ana li za Êwia to wych i eu ro -
pej skich tren dów oraz wy cià ga nie jak naj da lej idà cych
wnio sków mo gà cych przy nieÊç ko rzy Êci pol skim pra -
co daw com i na sze mu sys te mo wi fi nan so we mu. 

• Zdro wie Po la ków, czy li
ca łoÊç za gad nieƒ zwià za -
nych z eko no micz ny mi
i spo łecz ny mi pod sta wa mi
funk cjo no wa nia mo de lu
ochro ny te go zdro wia. To
do praw dy dziw ne, ˝e
po po nad 20 la tach bu do -
wy go spo dar ki ryn ko wej
w na szym kra ju wcià˝ trze ba przy po mi naç, ˝e kon sty -
tu cyj ne pra wo do st´ pu do opie ki zdro wot nej re ali zu jà
dziÊ za rów no pod mio ty pu blicz ne, jak i nie pu blicz ne.
Cho cia˝ zdro wie nie jest na sprze da˝, ka˝ da usłu ga
me dycz na ma swo jà ce n´ i pod le ga ob ro to wi go spo -
dar cze mu na ryn ku, któ ry ma swo ich płat ni ków, Êwiad -
cze nio daw ców i be ne fi cjen tów. Jest oczy wi ste, ˝e ry -
nek ten ist nie je i mu si pod le gaç re gu la cjom ma jà cym
na ce lu za pew nie nie Po la kom bez pie czeƒ stwa. Re gu -
la cje te nie mo gà jed nak za prze czyç sen so wi ist nie nia
te go ryn ku, na wet w imi´ naj bar dziej wznio słych po -
stu la tów, jak do bro pu blicz ne. 
• Pro ble ma ty ka pa li wo wo -ener ge tycz na. To nie -
zwy kle roz le gły i wie lo wàt ko wy ka ta log za gad -
nieƒ – po czàw szy od bez pie czeƒ stwa ener ge tycz ne go,
po przez przy szłe lo sy pol skich ko palƒ gór nic twa w´ -
glo we go i mie dzio we go oraz bran ̋y hut ni czej, dy le -
ma ty zwià za ne z ener ge ty kà jà dro wà i wy do by ciem ga -
zu łup ko we go, czy kon se kwen cja mi dra stycz nych
ogra ni czeƒ na rzu co nych nam przez unij ny pa kiet kli -
ma tycz no -ener ge tycz ny, koƒ czàc na ce nach prà du
w pol skich do mach i fir mach oraz pa liw na sta cjach
ben zy no wych.
• In fra struk tu ra trans por to wa i ko mu ni ka cyj na oraz
pro ble my bran ̋ y mo to ry za cyj nej. Wie lo let nie za póê -
nie nia, nie ch´ç do ra dy kal nych zmian i re form, swo ista
nie moc, do raê ne dzia ła nia za miast opra co wa nia i re ali -
zo wa nia dłu go fa lo wych pro gra mów – te ma ło opty mi -
stycz ne okre Êle nia od no szà si´ nie tyl ko do pol skich
dróg i to rów. Pro ble my tych bran˝ rzu tu jà na ca łoÊç
ob ra zu na szej go spo dar ki, jej kon ku ren cyj no Êci oraz
mo˝ li wo Êci roz wo jo wych. 
• In we sty cje za gra nicz ne – to dla roz wo ju pol skiej
go spo dar ki jed na z naj bar dziej klu czo wych dzie dzin.
Ow szem, mo ̋e my po szczy ciç si´ nie zły mi wskaê ni ka -
mi na pły wu ka pi ta łu do Pol ski oraz spo rà licz bà lo ko -
wa nych u nas in we sty cji, ale i tu jest spo ro do zro bie -
nia. Tym bar dziej, ̋ e w ró˝ ne go ro dza ju mi´ dzy na ro do -
wych ran kin gach nie zaj mu je my po zy cji, któ ra mo ̋e
sa tys fak cjo no waç. Po win ni Êmy sty mu lo waç jak naj -
sze rzej ro zu mia ne dzia ła nia za ch´ ca jà ce do in we sto -
wa nia w na szym kra ju. Cho dzi za rów no o two rze nie
sprzy ja jà ce go kli ma tu praw no -or ga ni za cyj ne go i ko -
rzyst nej in fra struk tu ry, jak i na wià zy wa nie part ner skich
kon tak tów z or ga ni za cja mi i przed si´ bior ca mi z ró˝ -
nych paƒstw. Ma my tu ogrom ny po ten cjał i po win ni -
Êmy go wy ko rzy staç. Zwłasz cza w tej kwe stii Pra co -
daw cy RP li czà na Izb´ Prze my sło wo -Han dlo wà In we -
sto rów Za gra nicz nych.

W wi´c dzi´ ku je my za ak ce sj´ do Pra co daw ców
RP i … All hands on deck!

Dr An drzej Ma li now ski 
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Z ˚YCIA IZBY

X
Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków Izby Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów
Za gra nicz nych ob ra do wa ło 23 paê dzier ni ka 2008 r. w War sza wie. Wy bra -
no no we wła dze: Ra d´ Izby, Ko mi sj´ Re wi zyj nà i Sàd Ko le ̋ eƒ ski. Przy j´ to

Uchwa ł´ Pro gra mo wà, w któ rej wy ty czo no kie run ki dzia ła nia w sy tu acji trud nej dla
sa mo rzà du go spo dar cze go w Pol sce.

Wła dze Izby
Ra da Izby zo sta ła wy bra na w na st´ pu jà cym skła dzie: Ja cek Ku bi ca – pre zes, Wie -
sław Dà brow ski, Ma rian Ma zu rek, Wa cław Mià sek – wi ce pre ze si, człon ko -

wie – Ma ciej Cy bul ski, Ju rek Gol da, Ire ne usz Ham pel, Jó zef Kla sa, Ma rek Le -
wic ki, Krzysz tof Ło dej, Ry szard Mi chal ski i Ja cek Mo len da. 

W trak cie ka den cji na stà pi ła zmia na pre ze sa. 28 stycz nia 2011 r. Ra da przy j´ -
ła jed no gło Ênie pi sem nà re zy gna cj´ Jac ka Ku bi cy ze sta no wi ska pre ze sa Ra dy
i po wo ła ła na to sta no wi sko, jed no gło Ênie Ro ber ta Ku sia ka. W trak cie ka den cji
tak ̋ e kil ka krot nie na st´ po wa ła zmia na wi ce pre ze sa. Po re zy gna cji Wie sła wa Dà -
brow skie go, Ra da po wo ła ła 15 ma ja 2009 r. do swe go gro na Le onar da Pra Êniew -
skie go, jed no cze Ênie wy bie ra jàc go na wi ce pre ze sa. Po je go re zy gna cji ze wzgl´ -
du na stan zdro wia, 16 grud nia 2010 r. Ra da po wo ła ła na człon ka Ra dy Ro ber ta
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Spra woz da nie z dzia łal no Êci 
Izby Prze my sło wo -Han dlo wej 
In we sto rów Za gra nicz nych 
w Pol sce za la ta 2008 – 2011

Szcze gól nym pod mio tem dzia łaƒ Izby jest i za wsze b´ dzie przed si´ bior ca – in we stor. Izba po dej mie nie zb´d ne dzia ła nia
zmie rza jà ce do ochro ny, szcze gól nie ma łych i Êred nich firm, przed skut ka mi po ja wia jà cych si´ w Pol sce prze ja wów kry zy -
su fi nan so we go (…) Ty tuł do pod j´ cia dzia łaƒ in te gru jà cych sze ro kie Êro do wi sko biz ne su oraz mo ral ne do te go pra wo da -
je Izbie za rów no jej ro do wód (jest naj star szà or ga ni za cjà przed si´ bior ców, po wo ła nà 19 czerw ca 1989 r., któ ra ro sła wraz
z III Rzecz po spo li tà), jak i du ̋ y ka pi tał wie dzy i do Êwiad czeƒ, zdo by ty przez jej człon ków w prak ty ce pro wa dze nia dzia łal -
no Êci go spo dar czej w Pol sce i za gra ni cà – czy ta my m.in. w Uchwa le Pro gra mo wej X Wal ne go Zgro ma dze nia IP-HIZ.

Nowe władze Izby, wybrane na X Walnym Zgromadzeniu

Prezydium obrad

Na sali obrad

Na sali obrad



Z ˚YCIA IZBY

Ku sia ka, jed no cze Ênie po wie rza jàc mu funk cj´ wi ce pre ze sa, a na st´p nie pre ze -
sa 28 stycz nia 2011 r. po re zy gna cji Jac ka Ku bi cy. 

W trak cie ka den cji wy gasł man dat człon ka Ra dy Ire ne usza Ham pe la. Na wa ku -
jà ce miej sce po wo ła no Wi tol da Wi Êniew skie go.

Ko mi sja Re wi zyj na przez ca łà ka den cj´ pra co wa ła w nie zmie nio nym skła dzie
ze Zdzi sła wem Ni ziƒ skim – ja ko prze wod ni czà cym.

Do Sà du Ko le ̋ eƒ skie go wy bra no Jo lan t´ Mi chał ko wicz -Ja go dziƒ skà.

Roz wià za niem Sa mo rzàd Go spo dar czy
W trak cie ka den cji Ra da Izby od by ła  15 po sie dzeƒ, po dej mu jàc de cy zje we wszyst -
kich spra wach człon kow skich, kon ty nu ujàc w mia r´ mo˝ li wo Êci zwy czaj au to pre -
zen ta cji i opi nii człon ka wpro wa dza jà ce go fir my, któ re skła da jà apli ka cj´ do Izby.
Ra da uchwa la ła przy go to wy wa ne przez Za rzàd pre li mi na rze bu d˝e to we, przyj mo wa -
ła do wia do mo Êci in for ma cje o re ali za cji bu d˝e tu, za twier dza ła spra woz da nia fi nan -
so we. Ra da przyj mo wa ła opi nie i sta no wi ska przy go to wa ne przez Za rzàd, w naj wa˝ -
niej szych spra wach dla firm człon kow skich oraz Êro do wi ska biz ne su. 

Na pierw szym ro bo czym ze bra niu Ra dy Izby, 12 grud nia 2008 r., do ko na no
oce ny ak tu al nej sy tu acji w Êro do wi skach biz ne su i wy bo ru opty mal ne go roz wià za -
nia dla po ro zu mie nia i współ pra cy ogó łu przed si´ bior ców dzia ła jà cych w Pol sce.
W wy ni ku oso bi stych am bi cji przed sta wi cie li nie któ rych or ga ni za cji pra co daw -
ców, usta ła wie lo let nia dzia łal noÊç Ra dy Przed si´ bior czo Êci, sku pia jà cej wszyst -
kie du ̋ e or ga ni za cje pra co daw ców i z po wo dze niem re pre zen tu jà cej in te re sy
przed si´ bior ców wo bec władz paƒ stwo wych i sa mo rzà do wych. Jej miej sce pró bo -
wał za jàç tzw. Kon gres Przed si´ bior czo Êci, co skut ko wa ło dez in te gra cjà Êro do wi -
ska biz ne su. 

W za ist nia łej sy tu acji Ra da IP-HIZ roz wià za nie pro ble mu in te gra cji do strze gła
w utwo rze niu sa mo rzà du go spo dar cze go, do st´p ne go dla wszyst kich przed si´ -
bior ców i dla wszyst kich or ga ni za cji zrze sza jà cych pra co daw ców. Prze dys ku to wa -
no za ło ̋ e nia wst´p ne go pro jek tu usta wy o sa mo rzà dzie go spo dar czym. Jak wy ni -
ka ło z ak tu al nej oce ny sy tu acji, po nad 90% przed si´ bior ców nie uczest ni czy
w ˝ad nej or ga ni za cji pra co daw ców. Ra da uzna ła, ˝e ko rzyst nym roz wià za niem dla
sku tecz nej re pre zen ta cji Êro do wi ska by ło by wi´c stwo rze nie sa mo rzà du go spo dar -
cze go, fi nan so wa ne go z od pi su po dat ku VAT, pła co ne go przez przed si´ bior stwa. 

Pro jekt po wo ła nia sa mo rzà du go spo dar cze go nie zo stał jed nak do tàd zre ali zo -
wa ny, kon cep cja ta jest wi´c na dal ak tu al na.

Ra da Izby, na tym ̋e po sie dze niu, po wo ła ła ko mi sje pro ble mo we. Dwie z nich
funk cjo no wa ły przez ca łà ka den cj´: ko mi sja do spraw or ga ni za cyj no -praw nych
(prze wod ni czà cy Ma rian Ma zu rek, człon ko wie: Jó zef Kla sa, Ju rek Gol da, Ja ro -
sław Ku la wik) oraz ko mi sja do spraw fi nan so wo -go spo dar czych (prze wod ni czà -
cy Wa cław Mià sek, człon ko wie: Ja cek Mo len da i Krzysz tof Ło dej).

20 lat
Ra da Izby oma wia ła oraz ini cjo wa ła dys ku sj´ na te mat pod sta wo wych pro ble mów
do ty czà cych roz wo ju przed si´ bior czo Êci w Pol sce. Dla te go te˝ w wi´k szo Êci wy -
pad ków po sie dze nia Ra dy skła da ły si´ z dwóch cz´ Êci: or ga ni za cyj nej i ze bra nia

dys ku syj ne go, z udzia łem za in te re so wa nych po ru sza nà pro ble ma ty kà człon ków
Izby oraz za pro szo nych go Êci ze Êwia ta po li ty ki, go spo dar ki i na uki.

Dzieƒ 16 kwiet nia 2009 r. za pi sał si´ szcze gól nie wy ra zi Êcie w hi sto rii IP-HIZ.
Na swym ko lej nym po sie dze niu Ra da wy słu cha ła spra woz da nia ko mi sji ro bo czej
do spraw ob cho dów 20-le cia po wsta nia Izby: o przy go to wa niach uro czy sto Êci ju -
bi le uszo wych, za pla no wa nych na 18 ma ja, w przed dzieƒ 20. rocz ni cy po wsta nia
Izby.
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O˝ywiona dyskusja nad koncepcjà samorzàdu gospodarczego

Rada Izby przyjmuje program obchodów 20-lecia IP-HIZ

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

Na sali obrad

Wymiana uwag
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Po po sie dze niu Ra dy, w sie dzi bie Pol skiej Agen cji In for ma cji i In we sty cji Za -
gra nicz nych od by ła si´ kon fe ren cja na te mat „Swo bo dy go spo dar cze 20 lat póê -
niej – ak tu al noÊç ustaw z ro ku 1988 w kon tek Êcie wspie ra nia in we sty cji za -
gra nicz nych”. Kon fe ren cj´ zor ga ni zo wa ła Izba, wspól nie z PAIiIZ, co mia ło uza -
sad nie nie w fak cie, ˝e na pod sta wie usta wy sej mo wej z 23 grud nia 1988 r. o dzia -
łal no Êci go spo dar czej z udzia łem pod mio tów za gra nicz nych, po wsta ły jed no cze -
Ênie Agen cja oraz Izba. 

W kon fe ren cji uczest ni czy li ini cja to rzy usta wy z 1988 r. – Mie czy sław Wil -
czek, wów czas mi ni ster prze my słu i Jó zef Kla sa, se kre tarz ge ne ral ny „To wa rzy -
stwa Po lo nia” oraz współ au tor usta wy – prof. Mi ro sław Wy rzy kow ski. Obec ni by li
pierw si be ne fi cjen ci usta wy, a wkrót ce po tem człon ko wie pierw szej or ga ni za cji
pra co daw ców – IP-HIZ: Ka zi mierz Pa zgan, Woj ciech So szyƒ ski i Jan Ban dur ski.
W dys ku sji pa da ły tak ̋ e na zwi ska daw nych pio nie rów trans for ma cji go spo dar czej:
Hen ry ka Kul czy ka, Ja na Wej cher ta, So bie sła wa Za sa dy; przy po mnia no na zwi -
sko nie ̋ y jà ce go pre kur so ra przed si´ bior czo Êci po lo nij nej, wie lo let nie go pre ze sa
Izby – Ste fa na Le wan dow skie go. 

W la tach 1988-1989 na stà pi ła fun da men tal na zmia na pa ra dyg ma tu z „do zwo -
lo ne jest tyl ko to, co wprost do zwo lo ne” na „nie do zwo lo ne jest to, co wprost nie -
do zwo lo ne”. Uda ło si´ wów czas uchwa liç usta wy o dzia łal no Êci go spo dar czej
i o dzia łal no Êci go spo dar czej z udzia łem za gra nicz nych pod mio tów go spo dar -
czych, po nie wa˝ by ły spój ne, kla row ne, sta wia ły na ra cjo nal noÊç. Du ̋ e zna cze nie
na kształ to wa nie po glà dów wÊród ów cze snych elit po li tycz nych i go spo dar czych
mia ły kre atyw noÊç pry wat nych przed si´ bior ców oraz no wo cze sne for my za rzà dza -
nia fir mà. 

Ce lem kon fe ren cji by ła jed nak przede wszyst kim oce na do rob ku dwu dzie stu
lat i ak tu al nej sy tu acji przed si´ biorstw. Stwier dzo no: zmie ni ło si´ bar dzo wie le, ale
nie wszyst ko tak, jak mo˝ na by ło ocze ki waç. GdzieÊ po dro dze Pol ska zgu bi ła po -
zy cj´ li de ra trans for ma cji ustro jo wo -go spo dar czej. DziÊ opór roz ro Êni´ tej biu ro -
kra cji ma wpływ na utrzy my wa nie, a na wet two rze nie ba rier przed si´ bior czo Êci.
Pa dło ob ra zo we okre Êle nie: „Dro gà przez m´ k´ trze ba na zwaç dro g´, ja kà przez
ga bi ne ty urz´d ni ków prze by wa za gra nicz ny in we stor, de cy du jà cy si´ na pro wa dze -
nie fir my w Pol sce”. 

Mie siàc po kon fe ren cji, 18 ma ja, w Do mu Po lo nii w War sza wie od by ło si´ uro -
czy ste spo tka nie z oka zji ju bi le uszu 20-le cia Izby. Spo tka nie za szczy ci li swo jà
obec no Êcià ho no ro wi go Êcie wspo mnia ni wcze Êniej: Mi ro sław Wy rzy kow -
ski – s´ dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i Mie czy sław Wil czek – biz nes men, b.
mi ni ster prze my słu oraz ho no ro wi człon ko wie Izby  : Zdzi sław Ja go dziƒ ski i So bie -
sław Za sa da oraz Piotr Kem pa – b. pre zes Izby, Jan Ban dur ski i Je rzy Głu szyƒ -
ski – wi ce pre ze si pierw szych ka den cji władz, Zyg munt Ma ko ma ski i Je rzy Wi´c -
kow ski – sze fo wie Pol sko -Po lo nij nej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej „In ter pol com”,
po przed nicz ki IP-HIZ, po sło wie Zbi gniew Chle bow ski i Ry szard Ka lisz, a tak ̋ e
prof. Sta ni sław Go muł ka – zna ny eko no mi sta, by ły wi ce mi ni ster fi nan sów. Ka len -
da rium dzia łal no Êci IP-HIZ przy po mniał wy Êwie tlo ny na jed nej ze Êcian Sa li Lu strza -
nej, w któ rej od by ła si´ uro czy stoÊç, film – ze staw fo to gra fii uka zu jà cych naj wa˝ -
niej sze wy da rze nia 20 lat w ˝y ciu or ga ni za cji. Pre zen ta cj´ roz po cz´ ło uka za nie wi -
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Rozpoczynajà si´ obrady w Resursie Obywatelskiej
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Jerzy Głuszyƒski prowadzi dyskusj´

Zdzisław Jagodziƒski mówi o roli przedsi´biorców w 20-leciu
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zy ty władz Izby w grud niu 1989 r. u Le cha Wa ł´ sy, po czym przy po mnia no wi zy ty
przed sta wi cie li IP-HIZ u Pre zy den ta RP Alek san dra Kwa Êniew skie go, u ko lej nych
pre mie rów, a tak ̋ e kon fe ren cje z cy klu „Biz nes – Na uka – Po li ty ka”.

W dys ku sji mów cy ob ra zo wa li wy bo istà dro g´ dwu dzie stu lat roz wo ju go spo -
dar cze go, spo łecz ne go i cy wi li za cyj ne go Pol ski, wraz z udzia łem IP-HIZ. Od wspo -
mnieƒ dys ku tan ci prze szli do współ cze sno Êci. Za uwa ̋o no, i˝ mi mo za pi su w Kon -
sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej, ˝e ogra ni cze nie wol no Êci dzia łal no Êci go spo -
dar czej jest do pusz czal ne tyl ko w dro dze usta wy i to tyl ko ze wzgl´ du na wa˝ ny in -
te res pu blicz ny, ba rier ogra ni cza jà cych przed si´ bior czoÊç wcià˝ jest bar dzo du ̋o.
Za da nie li kwi da cja ba rier wcià˝ jest ak tu al ne.

Wspo mi na jàc ba ta li´ o zmia ny go spo dar cze w 1988 r., Mie czy sław Wil czek
wy znał, ˝e ów cze sny pre mier, Mie czy sław F. Ra kow ski, zde cy do wa nie wal czył
o ich do ko na nie, mi mo ˝e mie wał w sto sun ku do nich ide olo gicz ne wàt pli wo Êci.

Ale nie tyl ko li be ral ny jak na tam te cza sy Ra kow ski miał opo ry przed rzu ce niem
si´ do gł´ bo kiej wol no ryn ko wej wo dy. Mia ła je tak ̋ e ów cze sna de mo kra tycz -
na opo zy cja, z „So li dar no Êcià” na cze le, któ ra by naj mniej nie my Êla ła o ka pi ta li -
zmie, lecz o tzw. so cja li zmie z ludz kà twa rzà. Wi daç by ło go łym okiem, w jak fa -
tal nej kon dy cji i jak fa tal nie sà za rzà dza ne wiel kie paƒ stwo we przed si´ bior stwa. To
trze ba by ło prze rwaç i po sta wiç na od dol nà, in dy wi du al nà ini cja ty w´; do bry przy -
kład da wa ły ju˝ ma łe rze mieÊl ni cze za kła dy i warsz ta ty. Naj wa˝ niej sze sta ło si´
jed nak za ło ̋ e nie, aby pry wat na ini cja ty wa nie by ła dłu ̋ ej kr´po wa na przez biu ro -
kra cj´.

Fran ci szek Ga ik przy po mniał pra c´ dwóch ze spo łów nad re for mà Ra kow skie -
go -Wilcz ka; pod czas gdy je den ze spół opra co wy wał no we prze pi sy, dru gi zaj mo -
wał si´ usu wa niem zb´d nych. Te raz w Sej mie pra cu je tyl ko je den ze spół, któ ry
zaj mu je si´ pro du ko wa niem, a Êci Êlej: nad pro duk cjà no wych ustaw.

Jó zef Kla sa stwier dził, i˝ wbrew te mu, co si´ po wszech nie uwa ̋ a, pierw sze
kro ki na dro dze do uryn ko wie nia pol skiej go spo dar ki po sta wio no znacz nie wcze -
Êniej, bo… we wrze Êniu 1974 r. w Kra ko wie (Wie licz ce). Wte dy od by ło si´ pierw -
sze spo tka nie po lo nij nych biz nes me nów, tzw. I Fo rum Po lo nij ne. Prze stra szy ło
ono ów cze sny par tyj ny es ta bli sh ment na ty le, ˝e usi ło wał za blo ko waç t´ ini cja ty -
w´. Tym nie mniej w na st´p nych la tach by ła kon ty nu owa na w Po zna niu (…) Tam -
te struk tu ry mo˝ na Êmia ło na zwaç pro to pla sta mi póê niej szej Pol sko -Po lo nij nej
Izby Prze my sło wo -Han dlo wej „In ter pol com” i dzi siej szej Izby Prze my sło wo -Han -
dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych, któ ra wła Ênie ob cho dzi ła swo je XX-le cie. 

„Suk ce sy mi nio ne go XX-le cia w du ̋ ym stop niu sà za słu gà przed si´ bior -
ców – pod kre Êlił w dys ku sji prof. Sta ni sław Go muł ka. – W Pol sce wy da rzy ło si´
zja wi sko uni kal ne: nie mal bły ska wicz nie, w cià gu czte rech lat po wstał ogrom ny
sek tor pry wat ny: oko ło trzech mi lio nów no wych przed si´ biorstw. One for so wa ły
tem po roz wo ju go spo dar cze go dwa ra zy szyb sze ni˝ w Eu ro pie Za chod niej. Ja kie sà
dziÊ głów ne prze szko dy w sa mej go spo dar ce? Za wa li dro gà sta ły si´ wiel kie przed -
si´ bior stwa paƒ stwo we, nie na pa wa na dzie jà zbyt po wol na pry wa ty za cja, zde cy do -
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wa nie za ma ło in we stu je my, przy czym klu czo wà spra wà jest nie do sta tecz ny udział
oszcz´d no Êci w in we sty cjach, pro ble mem jest ogra ni czo noÊç in no wa cyj no Êci pol -
skiej go spo dar ki, przy zni ko mej ro li pol skiej na uki. Uzu peł nie niem tych uwag by ła
pre zen ta cja przez Zbi gnie wa Chle bow skie go ra por tu „Pol ska 2030”, uka zu jà ce go
kon cep cje przy spie szo ne go roz wo ju na sze go kra ju. Po seł skry ty ko wał po nad to
obec nà usta w´ o swo bo dzie dzia łal no Êci go spo dar czej. „Za wie ra ona oko ło 150 ar -
ty ku łów i mi mo za pi su w Kon sty tu cji, i˝ ogra ni cze nie wol no Êci dzia łal no Êci go spo -
dar czej jest do pusz czal ne tyl ko w dro dze usta wy i tyl ko ze wzgl´ du na wa˝ ny in te -
res pu blicz ny, ba rier ogra ni cza jà cych przed si´ bior czoÊç wcià˝ jest za du ̋o. Urz´d -
ni cy przez la ta ro bi li i na dal ro bià wie le, aby kom pli ko waç swo bo d´ dzia łal no Êci
go spo dar czej. Mi mo kry zy su sta ra my si´ uprasz czaç prze pi sy i pro ce du ry, cze go
przy kła dem mo gà byç zmia ny w or dy na cji po dat ko wej”.

Wa˝ nà cz´ Êcià spo tka nia by ło wr´ cze nie me da li pa miàt ko wych. Oprócz gro -
na za pro szo nych go Êci, otrzy ma li je człon ko wie ho no ro wi Izby, jej współ za ło ̋ y cie -
le i człon ko wie władz w po przed nich ka den cjach oraz dłu go let ni pra cow ni cy: Hen -
ryk Kul czyk, So bie sław Za sa da, Bo ̋ e na Mar kow ska, Han na Oku nie wicz -Le -
wan dow ska, Zdzi sław Ja go dziƒ ski, Nor bert Re th mann, Jan Szwe de, Jan Ban -
dur ski, Ju lian Boj mart, Ja cek Ku bi ca, Piotr Kem pa, Mał go rza ta Wy cho wa -
niec, Li lia na Nie siel ska, Jó zef Kla sa, Je rzy Głu szyƒ ski, Ro bert Ku siak, Al fred
An drys, Sta ni sław Ja rzà bek, Ma ria Li sow ska, Sta ni sław Ro ma now ski. 

Ja cek Ku bi ca, Ma rian Ma zu rek i Wa cław Mià sek wr´ czy li me da le i dy plo my fir -
mom – człon kom Izby, na r´ ce ich przed sta wi cie li. 

Z wy da rzeƒ 2009 r. war to od no to waç uro czy stà pro mo cj´ ksià˝ ki pt. „Ob raz
po dwój ny Pol ska – Niem cy 1939-2009”, któ ra od by ła si´ 4 wrze Ênia. Ksià˝ k´ wy -
da ła w dwu j´ zycz nej, pol sko -nie miec kiej wer sji Fun da cja „La eti tia”, za ło ̋ o -
na przez Ma ria na Ma zur ka, wi ce pre ze sa IP-HIZ, za in spi ro wa ne go sło wa mi wy po -
wie dzia ny mi przed 20 la ty pod czas Mszy Po jed na nia w Krzy ̋ o wej: „Mu si my
przejÊç od ˝y cia obok sie bie i prze ciw ko so bie do ˝y cia ze so bà”. Głów ny mi bo -
ha te ra mi ksià˝ ki sà Nor bert Re th mann, czło nek ho no ro wy Izby, za ło ̋ y ciel gru py
Re mon dis oraz An drzej Ja cek Bli kle, po to mek i se nior słyn ne go ro du war szaw -
skich cu kier ni ków.

In we sty cje w kry zy sie i pra wa przed si´ bior ców
„Stra te gie in we sty cyj ne w do bie glo bal ne go kry zy su”. To za gad nie nie za ab sor bo -
wa ło człon ków Izby na sa mym po czàt ku 2010 r. w sy tu acji, gdy ca ła Unia Eu ro -
pej ska bo le Ênie od czu wa ła skut ki kry zy su fi nan so we go. 26 stycz nia, po po sie dze -
niu Ra dy, w cy klu „Biz nes – Na uka – Po li ty ka” od by ło si´ spo tka nie po znaw czo -
-dys ku syj ne w piw ni cach „Ka mie ni cy”, war szaw skie go te atru Emi lia na Ka miƒ -
skie go. Oprócz człon ków IP-HIZ w spo tka niu uczest ni czy li przed sta wi cie le Ban ku
HSBC (125 mln klien tów w 86 kra jach; od 2004 r. w Pol sce ja ko HSBC Bank Pol -
ska S. A.), dy rek tor Zwiàz ku Ban ków Pol skich Nor bert Je zio ło wicz, przed sta wi ciel
PARP oraz sze fo wie za przy jaê nio nych or ga ni za cji sa mo rzà du go spo dar cze go.
Spo tka nie uÊwiet nił re ci tal Êpie wacz ki (mez zo so pran) Iza be li Ko peç.

W wy stà pie niach ban kow ców oraz w dys ku sji na czo ło wy su n´ ły si´ pro ble my
zwià za ne z kry zy sem fi nan so wym. Na glo bal nych ryn kach po czy nił on spu sto sze -
nia, ogra ni cza jàc dzia łal noÊç in we sty cyj nà. Wy co fy wa nie si´ z ryn ku in we sto rów
przy bie ra cz´ sto cha rak ter pa ni ki. Po dej mo wa ne Êrod ki za rad cze w wie lu kra jach

nie przy no szà ocze ki wa nych skut ków, w ka˝ dym ra zie w krót kim okre sie. Wy st´ pu -
je co raz cz´ Êciej za gro ̋ e nie in fla cji. Wpraw dzie Pol ska na tle in nych kra jów nie
od czu wa bez po Êred nie go za gro ̋ e nia kry zy sem, tym nie mniej ne ga tyw ne ob ja wy
wy st´ pu jà ce w go spo dar ce glo bal nej, zwłasz cza w kra jach UE, mo gà wy wrzeç nie -
ko rzyst ny wpływ na na szà sy tu acj´.

Zda niem ban kow ców, ob ser wa cja kry zy su skła nia przed si´ bior ców na ca łym
Êwie cie do zwró ce nia bacz niej szej uwa gi na ryn ki wscho dzà ce, zwłasz cza na czte -
ry „kra je przy szło Êci” okre Êla ne skró tem BRIC (Bra zy lia, Ro sja, In die, Chi ny). Aby
si´ roz wi jaç, wszyst kie one mu szà in we sto waç, w tym tak ̋ e w eks plo ata cj´ su row -
ców. Ryn ki wscho dzà ce dłu go jesz cze b´ dà przy no si ły nie osià gal nà w Pol sce, ani
w ˝ad nym in nym z roz wi ni´ tych paƒstw, dwu krot nie wy˝ szà sto p´ zwro tu ka pi ta łu.

Za ra zem trze ba zda waç so bie spra w´, ˝e wscho dzà ce ryn ki b´ dà co raz dro˝ sze,
wi´c nie opła ci si´ kunk ta tor ska po li ty ka in we sty cyj na. Ja ki z te go wnio sek dla
przed si´ bior ców? War to ju˝ te raz za in te re so waç si´ in we sty cja mi w kra jach BRIC,
zwłasz cza w Chi nach. Od r´b nym za gad nie niem jest utrzy ma nie za in te re so wa nia
Pol skà, ja ko kra jem, w któ rym war to in we sto waç, na wet w kon fron ta cji z kra ja mi
BRIC. 

W dys ku sji pa dło py ta nie pod ad re sem ban kow ców: czy ban ko wi ba ro no -
wie – praw dzi wi twór cy kry zy su, wy cià gn´ li wnio ski ze swo ich dzia łaƒ, któ re do -
pro wa dzi ły Êwiat na skraj prze pa Êci? Od po wie dzi ban kow ców by ły wy mi ja jà ce:
Ame ry kaƒ ski Fed zro bił ju˝ bar dzo du ̋o, aby ogra ni czyç skut ki kry zy su. Przy zna no
jed nak, ˝e Fed był zbyt pa syw ny, je dy nie ob ser wu jàc po czy na nia ban ku Leh man
Bro thers. 

Tak ̋ e w cy klu „Biz nes – Na uka – Po li ty ka”, 7 kwiet nia 2010 r. ro bo cze ze bra -
nie Ra dy łà czy ło si´ z pro ble mo wym spo tka niem. Pod nie sio nym wo bec za pro szo -
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W Êrodku bohaterowie ksià˝ki: Norbert Rethmann i Andrzej Jacek Blikle

Sala słucha, nie tylko bankowców…

.. tak˝e Êpiewu lirycznej mezzosopranistki, Izabeli Kopeç



Z ˚YCIA IZBY

ne go go Êcia, po sła Ry szar da Ka li sza pro ble mem by ły biu ro kra tycz ne ba rie ry blo -
ku jà ce roz wój przed si´ bior czo Êci. „Mi mo upły wu lat funk cjo no wa nia go spo dar ki
wol no ryn ko wej, IP-HIZ na dal mu si si´ upo mi naç o li kwi da cj´ przy wi le jów dla nie -
któ rych struk tur spo łecz nych, o ogra ni cze nie wszech wła dzy biu ro kra cji, o po wrót
do pro sto ty re gu la cji praw nych o dzia łal no Êci go spo dar czej z 1988 r., o ogra ni -
cze nie sfer ob j´ tych kon ce sja mi, o przej rzy stoÊç pro ce dur” – mó wił Ma rian Ma -
zu rek, ilu stru jàc te te zy kon kret ny mi przy kła da mi z ˝y cia. Z ko lei Jó zef Kla sa skon -
cen tro wał si´ na omó wie niu bł´ dów apa ra tu ad mi ni stra cyj ne go przy wy ko rzy sty -
wa niu Êrod ków unij nych. Wg nie go la wi no wo wzra sta licz ba wnio sków od rzu ca -
nych z po wo du ab sur dal nych, biu ro kra tycz nych wy mo gów, nie ko niecz nie usta no -
wio nych przez Bruk se l´. Ro Ênie wcià˝ licz ba pod mio tów upraw nio nych do de cy -
do wa nia o przy zna niu do ta cji, co wzma ga de cy zyj ny ba ła gan. „Czy wła dzom paƒ -
stwa nie za le ̋ y na szer szym i spraw niej szym po zy ski wa niu unij nych Êrod -
ków?” – za py ty wał mów ca.

Ko lej ni dys ku tan ci zwra ca li uwa g´ na fa tal nà sy tu acj´ wie lu firm, któ re w fa zie
kry zy su sto jà na kra w´ dzi ban kruc twa. Pod nie sio no te mat pro jek tu zmian w usta -
wie o od pa dach i utrzy ma niu czy sto Êci w gmi nach, któ ry zmie rza w kie run ku li kwi -
da cji kon sty tu cyj nych za sad swo bo dy dzia łal no Êci go spo dar czej i wol nej kon ku -
ren cji. Kry tycz nie o ak tu al nym za kre sie swo bo dy go spo dar czej wy po wie dział si´
tak ̋ e po seł Ry szard Ka lisz. Zwró cił uwa g´ na co raz wi´k szà ro l´ tzw. apa ra tu, któ -
ry ˝à da dla sie bie co raz wi´ cej wła dzy – i otrzy mu je jà. A˝ 85% pro jek tów ustaw
wy cho dzi z rzà du, czy li od urz´d ni ków. Co gor sze dla przed si´ bior ców, od de cy -
zji biu ro kra tów przy zna jà cych mi liar dy eu ro z Unii nie mo˝ na si´ od wo ły waç ani
do sà dów, ani do wy˝ szej in stan cji ad mi ni stra cyj nej. Ja ko bzdur nà okre Êlił te˝ po -
seł obo wià zu jà cà ostat nio mo d´ na od ci na nie si´ po li ty ków od przed si´ bior ców
(i na od wrót), bo wiem kon tak ty po li ty ki z biz ne sem sà w zdro wym de mo kra tycz -
nym paƒ stwie pra wa czymÊ nor mal nym. Po seł za ch´ cił po nad to Êro do wi ska biz -

ne su do jed no cze nia si´ w obro nie przed si´ bior czo Êci i wi´k szej ak tyw no Êci w wy -
wie ra niu pre sji na usta wo daw c´. Tak ̋ e po przez przed sta wia nie kon kret nych wnio -
sków, łàcz nie z pro po zy cja mi roz wià zaƒ le gi sla cyj nych.

Na tym sa mym spo tka niu Ma rian Ma zu rek mó wił tak ̋ e o pu stych de kla ra cjach
władz po li tycz nych, we dle któ rych przed si´ bior cy sà naj wa˝ niej si, i o prak ty ce
spy cha jà cej Êro do wi sko biz ne su na mar gi nes, unie mo˝ li wia jàc mu udział w de cy -
do wa niu o wła snych spra wach. 

Z ko lei Zdzi sław Ni ziƒ ski zwra cał uwa g´ na fa tal nà sy tu acj´ wie lu firm do staw -
czych współ pra cu jà cych z bu dow nic twem, któ re zwłasz cza w fa zie kry zy su sto jà
na kra w´ dzi ban kruc twa. Obo wià zu jà ce prze pi sy ja ko ta ko chro nià ge ne ral nych
wy ko naw ców, ale przed si´ bior stwa do staw cze po zo sta wia jà na ła sce lo su i (nie
za wsze) do brej wo li firm wy ko naw czych. 

Od ak cji do „Przy ja zne go Paƒ stwa”

Ro Ênie licz ba in we sto rów – wła Êci cie li ak cji. Ak cje mo gà ku siç szyb kim zy skiem,
in we stu jàc na gieł dzie ła two si´ wzbo ga ciç, ale rów nie ła two mo˝ na uszczu pliç
ma jà tek, a na wet go stra ciç. Spo tka nie z ma kle ra mi z Ca pi tal Part ners (12 czerw -
ca 2010 r.) mia ło uła twiç przed si´ bior com zwià za nym z Izbà po zna nie taj ni ków gry
na gieł dzie pa pie rów war to Êcio wych. In we stor za wie ra umo w´ z do mem ma kler -
skim, po wie rza jàc Êrod ki fi nan so we, tzw. port fel in stru men tów fi nan so wych w za -
rzà dza nie. Pro ble mem jest w ka˝ dym wy pad ku wia ry god noÊç do mu ma kler skie go.
Wa˝ ne jest pre cy zyj ne okre Êle nie ce lu in we sto wa nia, ja sne okre Êle nie obo wiàz ków
za rzà dza jà ce go oraz usta le nie roz li czeƒ kosz tów za rzà dza nia. Nie za le˝ nie jed nak
od te go, ˝e si´ po wo łu je za rzàd c´, war to – in we stu jàc – mieç wła snà wie dz´
o ryn ku ka pi ta ło wym. 

Na po sie dze niu Ra dy Izby 4 li sto pa da 2010 r. pod j´ to uchwa ł´ o zwo ła -
niu XI Wal ne go Zgro ma dze nia IP-HIZ w 2011 r. W dru giej cz´ Êci, z udzia łem licz -
nych go Êci, od by ło si´ spo tka nie z po słem Ada mem Szejn fel dem, prze wod ni czà -
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GoÊciem Izby był poseł Ryszard Kalisz

O˝ywiona dyskusja na temat biurokratycznych barier w gospodarce

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

Mamy w kraju coÊ na kształt Nieprzyjaznego Paƒstwa – mówi Józef Klasa
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cym nad zwy czaj nej ko mi sji sej mo wej „Przy ja zne Paƒ stwo”. Po seł za po znał człon -
ków Izby z prze bie giem na ra dy u Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go
na te mat roz wo ju go spo dar ki. Prio ry te ty to: de re gu la cja, wspie ra nie part ner stwa
pu blicz no -pry wat ne go, roz wój pro mo cji pol skiej go spo dar ki za gra ni cà. 

Zda niem A. Szejn fel da, wcià˝ da le ko do przy wró ce nia przed wo jen ne go eto su
urz´d ni cze go. W urz´ dach na dal rzà dzà pro ce du ry i prag ma ty ka, a ch´ç ˝ycz li we -

go za ła twie nia spra wy scho dzi na plan dal szy. Kró lu je pry mat nad rz´d no Êci in te -
re sów urz´ du nad in te re sem oby wa te la, po sta re mu uto˝ sa mia ne go z pe ten tem.
W wal ce z biu ro kra cjà nie wie le po ma ga me to da pro stej re duk cji urz´d ni ków. Bar -
dziej sku tecz na jest se lek cja.

W dys ku sji kry tycz nie oce nio no ja koÊç kadr, zwłasz cza ad mi ni stra cji sa mo rzà -
do wej. Na gmin ne sà bł´ dy me ry to rycz ne, lek ce wa ̋ e nie przed si´ bior ców. Wcià˝
pro ble mem po zo sta je wy miar spra wie dli wo Êci – roz bu do wa ny a nie efek tyw ny. Sà -
dy dzia ła jà tak, jak by za głów ny cel po sta wi ły prze wle ka nie po st´ po wa nia. Od nie -
sio no si´ tak ̋ e do dzia łaƒ ko mi sji „Przy ja zne Paƒ stwo”. Chwa lo no po mysł po wo -
ła nia ko mi sji, nie ste ty, re zul ta ty jej prac sà wcià˝ ma ło od czu wal ne. 

Z ro kiem 2010 – Ro kiem Cho pi now skim, zwià za na by ła ini cja ty wa fir my „In -
ve stim” (człon ka IP-HIZ), któ rej sze fem jest Wa cław Mià sek, wi ce pre zes Ra dy
Izby. Fir ma zre ali zo wa ła, przy współ udzia le spół ek „Gu pa – Guss” oraz „Ar ka dy”,
pro jekt „War sza wa Cho pi na”, po le ga jà cy na ozna cze niu wzdłu˝ Trak tu Kró lew skie -
go czter na stu miejsc zwià za nych z kom po zy to rem i usta wie niu tam sie dzisk z po -
le ro wa ne go czar ne go ka mie nia, wraz z od po wied nim tek stem i na gra nym utwo rem
Cho pi na.

Po trzeb ne no we im pul sy
Z koƒ cem 2010 r. ku koƒ co wi zmie rza ła te˝ dwu let nia ka den cja władz Izby. Ra da,
na po sie dze niu w dniu 28 stycz nia 2011 r., po wy bo rze no we go pre ze sa, Ro ber ta
Ku sia ka, po sta no wi ła stwo rzyç mu mo˝ li woÊç zak ty wi zo wa nia dzia łal no Êci Izby.
W kon se kwen cji zmo dy fi ko wa no po przed nià uchwa ł´ w spra wie ter mi nu zwo ła -
nia XI Wal ne go Zgro ma dze nia IP-HIZ, wy zna cza jàc ter min Wal ne go Zgro ma dze nia
na 7 grud nia 2011 r. 

W ja kim kie run ku za mie rzał ak ty wi zo waç dzia łal noÊç Izby Ro bert Ku siak? Zwra -
ca jàc si´ w wy dru ko wa nym w „In we sto rze Za gra nicz nym” li Êcie do człon ków Izby,
pi sał: 

Na sze Êro do wi sko, sku pia jà ce pol skich i za gra nicz nych przed si´ bior -
ców, któ rzy swo je za wo do we oraz in we sty cyj ne am bi cje re ali zu jà w Pol -
sce, ma pra wo do sa tys fak cji z wy ni ków swo jej pra cy. Po nad 20-let ni
wkład, ja ki wnie Êli Êmy w bu do w´ no wo cze snej go spo dar ki ryn ko wej,
przy no si nam uzna nie nie tyl ko w kra ju. 

Lecz choç cie szy my si´ sza cun kiem, wcià˝ ma my po czu cie zbyt ma -
łe go wpły wu na go spo dar czà rze czy wi stoÊç. Dzie je si´ tak dla te go, ˝e
ja ko Êro do wi sko nie po tra fi my si´ zjed no czyç, byç jed no myÊl ni nie w im -
pon de ra bi liach, lecz w spra wach wa˝ nych.

Pra gn´ z po ̋ yt kiem dla Izby i ca łe go na sze go Êro do wi ska wy ko rzy -
staç swo je do Êwiad cze nie za wo do we oraz biz ne so we – la ta mi na by wa -
ne po za gra ni ca mi Pol ski – do bu do wa nia tu, w kra ju, sil nej po zy cji in -
we sto rów. Jest to wy zwa nie szcze gól nie wa˝ ne w kon tek Êcie pol skiej
pre zy den cji w Unii Eu ro pej skiej. Na sze do Êwiad cze nie i do bre za gra nicz -
ne kon tak ty go spo dar cze mo gà – i po win ny – byç po moc ne w kształ to -
wa niu eko no micz nych re la cji ca łej Wspól no ty. Wy mier ne ko rzy Êci mo ̋ e
przy nieÊç bar dziej ak tyw ne, re ali zo wa ne nie na po zio mie „wiel kiej po li -
ty ki”, lecz re al nej go spo dar ki, Part ner stwo Wschod nie (…) B´ dzie my
wspól nie za bie gaç o roz sze rze nie mo˝ li wo Êci in we sty cyj nych i zwi´k -
sze nie atrak cyj no Êci wschod niej cz´ Êci Eu ro py.

Bar dzo ce ni´ do tych cza so we osià gni´ cia i za słu gi Izby Prze my sło wo -
-Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz nych. Po trze ba nam jed nak no wych
im pul sów oraz Êwie ̋ e go spoj rze nia na oto cze nie go spo dar ki. Wcià˝
zmie nia jà ce si´ de ter mi nan ty Êwia to wej eko no mii oraz ko niecz noÊç
szyb kie go roz wo ju pol skiej go spo dar ki ob li gu jà nas do ak tyw no Êci wi´k -
szej i do sto so wa nej do za cho dzà cych zmian. Te mu rów nie˝ po win na byç
pod po rzàd ko wa na pra ca Izby na dà ̋ a jà ca pod wzgl´ dem or ga ni za cyj nym
i me ry to rycz nym za owy mi zmia na mi.

Zna cze nie pro gra mo we mia ła tak ̋ e wy po wiedê R. Ku sia ka na uro czy stym spo -
tka niu z oka zji 22. rocz ni cy po wsta nia Izby: 

Pa ra dok sal nie, tak ̋e dziÊ, po dwu dzie stu dwóch la tach bu do wy wol no ryn ko we -
go ła du, mu si my bo ry kaç si´ z urz´d ni czy mi po my sła mi ro dem z mi nio nej epo ki.
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Mam inny poglàd w kwestii samorzàdów - mówi M. Mazurek do A. Szejnfelda

Okazjonalne a jednoczeÊnie programowe wystàpienie Roberta Kusiaka na spotkaniu 
z okazji 22 lat Izby
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To po ka zu je, jak bar dzo po trzeb na jest na sza dzia łal noÊç. Ma my po czu cie nie do sy -
tu i nie speł nio nej do koƒ ca mi sji oraz Êwia do moÊç, ˝e zbyt wie le wa˝ nych dla nas
de cy zji za pa da bez na sze go udzia łu. ˚e zbyt cz´ sto je ste Êmy za ska ki wa ni roz wià za -
nia mi nie bu dzà cy mi na szej apro ba ty. Zmia na tej sy tu acji jest naj wa˝ niej szym, ab -
so lut nie prio ry te to wym za da niem. Staç nas, by Êmy od gry wa li wi´k szà ro l´ w kształ -
to wa niu ob li cza pol skiej go spo dar ki i mie li zna czà cy wpływ na pro jek to wa ne i wdra -
˝a ne pra wo.

Wspo mnia na 22. rocz ni ca po wsta nia na szej Izby by ła za ra zem oka zjà do spo -
tka nia w ogro dach war szaw skiej re stau ra cji „En dor fi na”, pod czas któ re go pre zes
Izby w ser decz nych sło wach po dzi´ ko wał od cho dzà ce mu te˝ po 22 la tach dy rek -
to ro wi Za rzà du Izby, Sta ni sła wo wi Ro ma now skie mu. – Po ma ga łeÊ nam ca łym
ser cem, umy słem i pió rem – po wie dział Ro bert Ku siak. – Dzi´ ku je my Ci z ca łe go
ser ca.

Wcze Êniej pre zes przy po mniał, ˝e (nie ca łe) çwierç wie ku w dzie jach paƒ stwa
to za le d wie mgnie nie. W pod r´cz ni kach hi sto rii z tak krót kich okre sów za pi sy wa ne
sà tyl ko prze ło mo we fak ty i wy jàt ko wi lu dzie. „My Êl´, ˝e wÊród nich tak ̋ e 22 la ta
nie prze rwa nej dzia łal no Êci Izby Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz -
nych znaj dà si´ na stro nach opi su jà cych na sze współ cze sne dzie je. Po wsta wa li -
Êmy, gdy wy ga sał sta ry ustrój, co wi´ cej – przy ło ̋ y li Êmy r´ k´ do je go eko no micz -
ne go kre su. Ja ko pierw si zjed no czy li Êmy przed si´ bior ców, któ rzy swe am bi cje
chcie li re ali zo waç w Pol sce z dwóch po wo dów: nor mal nej dla wol ne go ryn ku ch´ -
ci roz wi ja nia swo ich in we sty cji oraz au ten tycz nej wo li prze sta wia nia pol skiej go -
spo dar ki na cał kiem no we to ry” – po wie dział. 

Dzia łal noÊç na co dzieƒ
Du ̋e zna cze nie w ˝y ciu izby mia ła dzia łal noÊç jej władz oraz Za rzà du na co dzieƒ.
Izba go Êci ła przed sta wi cie li firm człon kow skich, któ rzy in for mo wa li o swo ich pro -
ble mach, cz´ sto pro szàc o in ter wen cj´. Oprócz bie ̋ à cych in ter wen cji, pu bli ko wa -
nych tak ̋ e na ła mach „In we sto ra Za gra nicz ne go”, wła dze Izby wy ko rzy sty wa ły
spo tka nia i na ra dy z udzia łem czyn ni ków de cy zyj nych, aby po ru szyç pro ble my
nur tu jà ce przed si´ bior ców. W tym ce lu wy ko rzy sty wa no tak ̋ e udział przed sta wi -
cie li władz Izby w pra cach ko mi sji sej mo wych.

Du ̋ e mo˝ li wo Êci wpły wa nia na roz wià za nia ko rzyst ne dla przed si´ bior ców i dla
go spo dar ki stwo rzy ło za cie Ênie nie kon tak tów i współ pra cy z Pol skà Agen cjà Roz -
wo ju Przed si´ bior czo Êci, Pol skà Agen cjà In for ma cji i In we sty cji Za gra nicz -
nych oraz z Agen cjà Roz wo ju Ma zow sza. 

Współ pra ca z PARP uła twia ła Izbie za pew nie nie fir mom człon kow skim uzy ski -
wa nie bie ̋ à cych in for ma cji na te mat mo˝ li wo Êci zdo by cia wspar cia fi nan so we go
ze Êrod ków unij nych. Istot ny był udział w spo tka niach Ra dy Kon sul ta cyj nej PARP,
na któ rych de cy do wa no o prak tycz nych kie run kach dzia ła nia Agen cji. Tak np.
na III spo tka niu Ra dy Kon sul ta cyj nej głów nym te ma tem by ło za pew nie nie po mo -
cy ma łym i Êred nim przed si´ bior stwom w wa run kach spo wol nie nia go spo dar cze -
go. Na zor ga ni zo wa nym przez PARP IX Fo rum Kor po ra cyj nym okre Êlo no re al ne
per spek ty wy w fi nan so wym uła twia niu roz wo ju firm, zwłasz cza ma łych i Êred nich.
Wa˝ ne by ły te˝ wnio ski Fo rum w od nie sie niu do PAIiIZ, do ty czà ce wspie ra nia dzia -

łal no Êci in no wa cyj nej MÂP. Agen cja ta pod j´ ła si´ roz wo ju Re gio nal nych Cen trów
Ob słu gi In we sto ra, co po pra wi ło ja koÊç usług wo bec in we sto rów.

Ra da i Za rzàd Izby sys te ma tycz nie ob ser wo wa ły i re ago wa ły na dzia ła nia le gi -
sla cyj ne ad mi ni stra cji rzà do wej i par la men tu, zwłasz cza ko mi sji sej mo wych.
Przed sta wia no po glà dy przed si´ bior ców na pro po no wa ne roz wià za nia praw ne.
Jed nym z nich był pro jekt no we li za cji ustaw o od pa dach oraz o utrzy ma niu czy -
sto Êci i po rzàd ku w gmi nach. Sta no wi sko Izby po le ga ło na for so wa niu kon cep cji
stop nio we go, kon se kwent ne go do sko na le nia sys te mu ist nie jà ce go od 20 lat. Jed -
no cze Ênie Izba, wspie ra na przez kil ka or ga ni za cji przed si´ bior ców (m.in. Pol skà
Izb´ Go spo dar ki Od pa da mi, Zwià zek Pra co daw ców RP, Ogól no pol skà Izb´ Go spo -
dar czà Re cy klin gu), zde cy do wa nie sprze ci wia ła si´ pro po no wa nej przez re sort roz -
wo ju re gio nal ne go kon cep cji re ko mu na li za cji uprzed nio spry wa ty zo wa nych przed -

si´ biorstw ko mu nal nych i wpro wa dze niu peł ne go władz twa dla słu˝b urz´d ni -
czych. Swo je uwa gi przed sta wi cie le Izby przed sta wi li mi ni stro wi Mi cha ło wi Bo -
nie mu, prze wod ni czà ce mu Ko mi te tu Sta łe go Ra dy Mi ni strów, a tak ̋ e kie row nic -
twom za in te re so wa nych re sor tów oraz po słom na po sie dze niach ko mi sji sej mo -
wych. 

Ko lej nym ak tem praw nym, przy któ re go no we li za cji wła dze Izby by ły szcze gól -
nie za an ga ̋ o wa ne, by ła usta wa Pra wo za mó wieƒ pu blicz nych. Z pro po zy cja mi
uzu peł nieƒ, IP-HIZ skie ro wa ła pi sma na r´ ce Bro ni sła wa Ko mo row skie go, wów -
czas mar szał ka Sej mu RP oraz Woj cie cha Ja siƒ skie go, prze wod ni czà ce go sej -
mo wej Ko mi sji Go spo dar ki. Pro po zy cja uzu peł nieƒ pro jek tu zo sta ła opra co wa -
na po dłu˝ szych dys ku sjach wÊród za in te re so wa nych te ma tem człon ków Izby. 

Wła dze Izby uczest ni czy ły rów nie˝ w pra cach nad pro jek tem usta wy o usłu -
gach, któ rej osta tecz ny kształt na ogół oce nio no po zy tyw nie. Kon tro wer sje na to -
miast wzbu dzi ła usta wa o ła go dze niu skut ków kry zy su eko no micz ne go dla pra -
cow ni ków i przed si´ bior ców, ze wzgl´ du na nie ja snoÊç nie któ rych re gu la cji. 

5
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Na uroczystoÊci Prezydium Rady Izby w komplecie
W spotkaniu Rady Konsultacyjnej PARP – na zdj´ciu prezydium narady – aktywny udział
wzi´li przedstawiciele władz Izby

Uczestnicy wizyty studyjnej zorganizowanej przez Agencj´ Rozwoju Mazowsza. Patronat
medialny sprawował „Inwestor Zagraniczny”
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Pa nie Pre ze sie, w ja ki spo sób „tra fił” Pan
do na szej Izby?
Pod ko niec 1991 r. za mie Êci łem w jed nym

z dzien ni ków ma łà pu bli ka cj´, do ty czà cà in we sty cji
za gra nicz nych. Po pew nym cza sie w mo im biu rze za -
dzwo nił te le fon i usły sza łem „Na zy wam si´ Sta ni sław
Ro ma now ski, i chciał bym za pro siç pa na do sie dzi by
Izby Prze my sło wo -Han dlo wej In we sto rów Za gra nicz -
nych przy ul. Kra kow skie Przed mie Êcie”. Nie ba wem
sko rzy sta łem z te go za pro sze nia i od by łem z pa nem
dy rek to rem bar dzo in te re su jà cà roz mo w´. Po pew -
nym cza sie otrzy ma łem pro po zy cj´ by cia spo łecz -
nym eks per tem praw nym w za kre sie wa run ków in we -
sto wa nia w Pol sce, na co bez wa ha nia przy sta łem. 

Jak po strze ga Pan ewo lu cj´ dzia ła nia Izby
w cià gu tych 20 lat?
W la tach 90. XX w. Izba by ła bar dzo cz´ sto pierw -

szym ad re sem, pod któ ry tra fia li po ten cjal ni in we sto -
rzy za gra nicz ni. W pierw szej ko lej no Êci cho dzi ło
o pro stà in for ma cj´ w za kre sie za sad praw nych in we -
sto wa nia na te re nie na sze go kra ju. Dru gi nurt ak tyw -
no Êci spro wa dzał si´ do obro ny pew nych przy wi le jów
przy zna nych wów czas in we sto rom za gra nicz nym
(tzw. wa ka cje po dat ko we, ulgi cel ne, itp.). Pod ko -
niec lat dzie wi´ç dzie sià tych, gdy do Pol ski po pod pi -
sa niu ukła du sto wa rzy sze nio we go z UE, za czàł na pły -
waç du ̋ y ka pi tał za gra nicz ny, Izba wy ra ̋ a ła je go
ocze ki wa nia. Spro wa dza ły si´ one do sta no wi ska, ˝e
ak tu al nie in we sto rzy nie po trze bu jà ju˝ przy wi le jów,
lecz chcà byç trak to wa ni na rów ni z pol ski mi pod -
mio ta mi go spo dar czy mi. Z upły wem cza su Izba zy -
ska ła wie lu kon ku ren tów na swo im po lu ak tyw no Êci.
Po wsta ły Izby bi la te ral ne, gru pu jà ce przed si´ bior ców
z da ne go kra ju, in we stu jà cych na ob sza rze Pol ski.
Na ro do wy cha rak ter po cho dze nia ka pi ta łu stał si´ de -
cy du jà cym spo iwem, co spo wo do wa ło gł´ bo kà dez -
in te gra cj´ Êro do wi ska, ze szko dà dla nie go. Mo im
zda niem po uwzgl´d nie niu pro ce su ma so we go two -
rze nia si´ izb go spo dar czych i in nych or ga ni za cji
bran ̋ o wych, do szło do nie po ̋ à da ne go du ̋ e go roz -
pro sze nia re pre zen ta cji Êwia ta biz ne su w Pol sce.

Zo staw my hi sto ri´, ma my no wy Rzàd, co Pa -
na zda niem ja ko praw ni ka jest je go naj wi´k -
szym wy zwa niem?
Ka˝ dy z nas ma swo jà dia gno z´ nie do sko na ło Êci,

ba rier oraz in nych prze ciw no Êci czy ha jà cych
na przed si´ bior ców, oraz swo je po my sły na uzdro wie -
nie sy tu acji. Ja oso bi Êcie chciał bym za ak cen to waç
kil ka swo ich prze my Êleƒ. Pierw sze spro wa dza si´
do te go, ˝e ca łe mu apa ra to wi paƒ stwo we mu, struk tu -

rom urz´d ni czym i wi´k szo Êci pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji paƒ stwo wej i sa mo rzà do wej brak sys te mo we -
go po dej Êcia do roz wià zy wa nia pro ble mów, po czy na -
jàc od mo men tu dzia łal no Êci le gi sla cyj nej, do sto so -
wa nia pra wa w in dy wi du al nych przy pad kach włàcz nie.
Ilu stru je to po wszech nie zna ne zja wi sko ucià˝ li wo Êci
in we sto wa nia w obiek ty za byt ko we. War to Êcio wy bu -
dy nek nisz cze je przez bez wład noÊç urz´d ni czà oraz
brak ca ło Êcio wych roz wià zaƒ (jed na ro dzi na mo ̋e
blo ko waç ca ły obiekt do re mon tu). Tym cza sem
po woj nie obo wià zy wa ło pra wo o od bu do wie i prze -
bu do wie, któ re Êwiet nie zda wa ło eg za min. 

Dru gie prze my Êle nie, któ re Êci Êle wià ̋ e si´
z pierw szym, spro wa dza si´ do stwier dze nia, ˝e Êwiat
urz´d ni czy nie do sta tecz nie ro zu mie po j´ cie funk cji
pie nià dza w cza sie. Przy kła do wo, wy da nie po zwo le -
nia na bu do w´ po usta wo wym ter mi nie 60 dni
(w prak ty ce na wet po ro ku) ozna cza w re zul ta cie
m.in. póê niej sze od da nie in we sty cji do u˝yt ku, oraz
utra t´ przez gmi n´ po dat ków z te go ty tu łu (np.
od nie ru cho mo Êci). 

Jesz cze jed na re flek sja, to brak od wa gi w po dej -
mo wa niu de cy zji oraz zwià za na z tym nad mier na ase -
ku ra cja. W re zul ta cie zbyt wie lu urz´d ni ków i de cy -
den tów chce, aby ci´ ̋ ar pod j´ cia de cy zji prze jàł
za nich sàd po wszech ny lub ad mi ni stra cyj ny. Wte dy
za wsze mo˝ na po wie dzieç: ja by łem prze ciw, ale sàd
zde cy do wał ina czej, a je go wy rok to ro dzaj si ły wy˝ -
szej dla prze ło ̋ o nych, któ ra ma byç pa na ceum
na brak mà drej od wa gi. W tym kon tek Êcie nie bez -
piecz ne sà przy pad ki ogra ni cza nia w prak ty ce praw
przed si´ bior ców do sà du. ˚e by nie byç go ło słow -

nym: mak sy mal na opła ta sà do wa za wszcz´ cie ka˝ -
dej spra wy przed sà dem wy no si 100 000 zł, bez
wzgl´ du na gór nà gra ni c´ do cho dzo ne go rosz cze nia.
Tym cza sem w spra wach skar gi wno szo nej w pro ce -
du rze za mó wieƒ pu blicz nych wpis sà do wy wy no -
si 5% war to Êci za mó wie nia, i mo ̋ e wy no siç na -
wet 5 000 000 zł (staw ka mak sy mal na)! Pro wa dzi to
do ku rio zal nych sy tu acji, gdy po mi ni´ ty wy ko naw ca
w po st´ po wa niu da le kim od trans pa rent no Êci, nie
mo ̋e szu kaç ochro ny w sà dzie, gdy˝ mu siał by wy ło -
˝yç Êrod ki, któ re prze kra cza jà po ten cjal ny, hi po te -
tycz ny uzysk z kon trak tu.

A co by Pan chciał po wie dzieç no we mu Mi ni -
stro wi Spra wie dli wo Êci?
Pod dał bym mu pod roz wa g´ wie le za gad nieƒ, ale

ogra ni cz´ si´ do dwóch. Oso bi Êcie dla mnie i dla
wie lu mo ich ko le gów jest nie do przy j´ cia, ˝e spra wy
o wiel kiej wa dze i da le ko si´˝ nych skut kach biz ne so -
wych i fi nan so wych w pierw szej in stan cji pro wa dzi
sàd w skła dzie jed no oso bo wym. Dru gie za gad nie nie,

tj. ko niecz na na obec nym eta pie roz wo ju kra ju
(z uwzgl´d nie niem ele men tów in no wa cyj no Êci) spe -
cja li za cja s´ dziów, co prze ma wia ło by za two rze niem
wi´k szych jed no stek sà dow ni czych. Chciał bym do -
cze kaç, ˝e spra w´ spo ru z ge ne ral nym wy ko naw cà
du ̋ e go biu row ca b´ dzie pro wa dził s´ dzia, któ re mu te
za gad nie nia nie sà ob ce od stro ny me ry to rycz nej.
Dzi siaj nie wy star czy sa ma zna jo moÊç pra wa i prak -
ty ki praw ni czej, lecz mu si byç ona wspar ta gł´ bo kà
wie dzà me ry to rycz nà w da nej dzie dzi nie.

Dzi´ ku j´ za roz mo w´. 5

20 lat z Izbà
– mó wi mec. Ma rian Ma zu rek, wi ce pre zes IP-HIZ

Szczyt Gospodarczy Polska – Niemcy, czerwiec 2011

Z ˚YCIA IZBY
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NVESTIM SA po wstał w 1990 ro ku i jest pro du -
cen tem ele men tów ar chi tek tu ry miej skiej: do nic
kwia to wych, słup ków ulicz nych, Êmiet ni czek, ła -

wek oraz wi bro pra so wa nych płyt chod ni ko wych, pro -
du ko wa nych w na szym Za kła dzie Pre fa bry ka cji Ele -
men tów Bu dow la nych INVESTIM SA w Le gio no wie.
Wy ko nu je my tak ̋ e ro bo ty re mon to wo -bu dow la ne
i dro go we. Dys po nu je my po nad 140 wzo ra mi pod -
sta wo wy mi ar chi tek tu ry miej skiej wy ko ny wa ny mi
w ró˝ nych fak tu rach i z ró˝ nych kru szyw. Je ste Êmy
otwar ci na wdro ̋ e nia no wych wzo rów i in dy wi du al -
nych re ali za cji. Do tych cza so wa na sza pro duk cja ze
wzgl´ du, na ja koÊç i trwa łoÊç zna la zła uzna nie u in -
we sto rów i wy ko naw ców na te re nie War sza wy i ca łej
Pol ski. 

W la tach 2006-2011 usta wi li Êmy na uli cach
i pla cach cen trum War sza wy 700 do nic z oto kiem
me ta lo wym, któ re ide al nie wkom po no wa ły si´ w pej -
za˝ mia sta. Od 2005 r. wy pro du ko wa li Êmy
dla War sza wy po nad 7000 Êmiet ni czek
no we go wzo ru oraz po kil ka set
sztuk dla Kra ko wa, Gli wic, Lu bli -

na, Ło dzi, Gdaƒ ska, Bia łe go sto ku i Rze szo wa. Do star -
czy li Êmy tak ̋ e do ni ce dla Ło dzi, Ostró dy, Rze szo wa,
Ka li sza, K´ trzy na, Szczyt na i Kry ni cy Mor skiej. Od -
bior ca mi słup ków by ły m.in. Port Lot ni czy w War sza -
wie, Ło dzi, cen tra han dlo we: Ca sto ra ma, Te sco,
Géant, Car re fo ur. Uczest ni czy li Êmy w pre sti ̋ o wym
pro jek cie re wi ta li za cji Kra kow skie go Przed mie Êcia
w War sza wie. Wy gra li Êmy prze tar gi na wy po sa ̋ e nie
Trak tu Kró lew skie go w me ble miej skie: do ni ce, pa -
choł ki i ła wy z pia skow ca oraz ław ki i ko sze z ˝e li wa.
Z oka zji ob cho dów ro ku Fry de ry ka Cho pi na wy ko na -
li Êmy 15 ła wek gra ni to wo -˝e liw nych od twa rza jà cych
utwo ry wy bit ne go kom po zy to ra. Ław ki do dziÊ sà ob -
le ga ne przez zwie dza jà cych i sà wi zy tów kà tu ry stycz -
nà sto li cy. Głów ny mi od bior ca mi na szych wy ro bów
sà urz´ dy miast i gmin, in sty tu cje miej skie od po wie -
dzial ne za za rzà dza nie dro ga mi i zie le nià, a tak ̋ e du -

˝e fir my bu du jà ce cen tra han dlo we, osie dla miesz ka -
nio we, biu row ce i lot ni ska.

Pro du ko wa ne wy ro by sà es te tycz ne, funk cjo nal -
ne, a co naj wa˝ niej sze trwa łe i od por ne na wa run ki
at mos fe rycz ne i wan da lizm. Jest to wy ni kiem za cho -
wa nia re ̋ i mu tech no lo gicz ne go oraz za sto so wa nia
od po wied nich su row ców (ce ment CEM I -42,5R,
płu ka ne kru szy wa) i spraw dzo nych re cep tur.

W cià gu po nad 20 lat dzia łal no Êci go spo dar czej
INVESTIM SA brał udział w wie lu im pre zach tar go -
wych, gdzie zo stał uho no ro wa ny na gro da mi i wy ró˝ -
nie nia mi za swo jà dzia łal noÊç oraz ja koÊç i in no wa -
cyj noÊç wy ro bów. W la tach 2001-2003 zo stał uzna -
ny „Li de rem Ryn ku” w ka te go rii pro dukt i fir ma w la -
tach 2006, 2008 i 2010 wy ró˝ nio ny Cer ty fi ka tem
„Naj wy˝ sza Ja koÊç w Bu dow nic twie” za naj wy˝ szà
ja koÊç pro duk cji be to no wych wy ro bów bu dow la nych,
dy na micz ny roz wój i po zy cj´ Li de ra Ryn ku oraz eu ro -
pej ski stan dard za rzà dza nia przed si´ bior stwem.

Za 2010 rok fir ma otrzy ma ła sta tu et k´ i dy plom
w V Edy cji Kon kur su Ge par dy Biz ne su 2010 za dy na -
micz ny roz wój. 
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Ulicz ne pi´k no 
z INWESTIM SA!

„INVESTIM jest pro du cen tem do nic kwia to wych, słup ków ulicz nych,
Êmiet ni czek, ła wek oraz wi bro pra so wa nych płyt chod ni ko wych. Na -
szà wi zy tów kà jest so lid noÊç, krót kie ter mi ny re ali za cji oraz za do wo -
le nie na szych klien tów” – mó wi Wa cław Mià sek, dy rek tor
INVESTIM SA w War sza wie.

Z ˚YCIA IZBY
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Z ˚YCIA IZBY

W
y so kà ja koÊç usług Êwiad czo nych przez
przed si´ bior stwa SARIA w Pol sce gwa ran -
tu je sys tem HACCP. Do dat ko wym po twier -

dze niem so lid no Êci i eko lo gicz ne go po dej Êcia
do pro wa dzo nej dzia łal no Êci sà pre sti ̋ o we ty tu ły
i na gro dy, np.: „Przed si´ bior stwo Fa ir Play”, „Fir ma
Bli ska Âro do wi sku” czy te˝ „Naj wy˝ sza Ja koÊç
w Ochro nie Âro do wi ska”.

Od po wie dzial ne dzia ła nia na rzecz zrów no wa ̋o -
ne go roz wo ju ma jà w gru pie SARIA dłu gà tra dy cj´.
Ochro na Êro do wi ska po przez mo˝ li wie jak naj lep sze
prze twa rza nie ubocz nych pro duk tów po cho dze nia
zwie rz´ ce go i ich zrów no wa ̋o ne za go spo da ro wa nie
sà od lat głów nym ele men tem ró˝ nych dzia łaƒ przed -
si´ bior stwa. 

No wo cze sne za go spo da ro wy wa nie ubocz nych
pro duk tów po cho dze nia zwie rz´ ce go SARIA za pew -
nia dzi´ ki nie za wod nej tech no lo gii, ze spo ło wi spraw -
dzo nych pra cow ni ków, a przede wszyst kim ogrom nej
dba ło Êci o prze strze ga nie wszel kich obo wià zu jà cych
prze pi sów sa ni tar nych i we te ry na ryj nych.

SARIA zaj mu je si´ rów nie˝ od bio rem oraz uty li za -
cjà pa dłych zwie rzàt go spo dar skich i ho dow la nych.

W za kre sie tej spe cja li stycz nej usłu gi SARIA za pew -
nia naj wy˝ szà sta ran noÊç w za cho wa niu hi gie ny
i bez pie czeƒ stwa oraz go to woÊç do dzia ła nia w spo -
sób ela stycz ny, do pa so wa ny do po trzeb klien tów
i sy tu acji nie ty po wych, wy ni ka jà cych ze zda rzeƒ lo -
so wych.

Pod mar kà ReFood przed si´ bior stwa SARIA ofe -
ru jà kom plek so we usłu gi w za kre sie od bio ru prze ter -
mi no wa nej ˝yw no Êci, od pa dów ku chen nych, pro duk -
tów spo ̋ yw czych wy co fa nych z ryn ku, bàdê nie do -

pusz czo nych do sprze da ̋ y oraz po pro duk cyj nych od -
pa dów spo ̋ yw czych. W ra mach tych usług SARIA
ofe ru je rów nie˝ od biór zu ̋ y tych tłusz czów po sma ̋ al -
ni czych.

Gru pa SARIA po dej mu jàc wie le ini cja tyw, opra -
co wa ła m.in. przy szło Êcio we roz wià za nia w za kre sie

pro duk cji bio ga zu z od pa dów or ga nicz nych po cho -
dzà cych z sie ci han dlo wych, re stau ra cji i ho te li – bez
ko niecz no Êci eks plo ato wa nia za so bów na tu ral nych
mo˝ li we jest wy twa rza nie cie pła i ener gii elek trycz nej
po cho dzà cych z al ter na tyw ne go, przy ja zne go dla
Êro do wi ska êró dła. Tym sa mym przed si´ bior stwa ak -
tyw nie przy czy nia jà si´ do wal ki z glo bal nym ocie -
ple niem i re duk cjà emi sji CO2. W SARIA POLSKA
rów nie˝ pla no wa ne sà in we sty cje w in sta la cje
do pro duk cji bio ga zu.

Współ pra cu jàc z za kła da mi SARIA, ma jà Paƒ stwo
pew noÊç i gwa ran cj´, i˝ dzia ła my zgod nie z obo wià -
zu jà cy mi prze pi sa mi pol skie go i eu ro pej skie go pra -
wa w za kre sie sa ni tar no -we te ry na ryj nym, ochro ny
Êro do wi ska, itp.

Wi´ cej in for ma cji na stro nie: www.sa ria.pl

SARIA – usłu gi i kom pe ten cje 
na naj wy˝ szym po zio mie

SARIA POLSKA to jed no z naj wi´k szych i naj no wo cze Êniej szych przed si´ biorstw
w kra ju, kom plek so wo zaj mu jà cych si´ za go spo da ro wa niem ubocz nych pro duk -
tów po cho dze nia zwie rz´ ce go, od pa da mi ku chen ny mi, prze ter mi no wa nà ˝yw no -
Êcià i tłusz cza mi po sma ̋ al ni czy mi.

Przed si´ bior stwa SARIA w Pol sce to sieç no wo cze snych za kła dów, speł nia jà cych nor my kra jo we i unij ne w za kre sie bez pie czeƒ stwa i ja ko Êci (na zdj´ ciu za kład w Wiel ka nocy) 

Gru pa SARIA za trud nia pra -
wie 3800 pra cow ni ków w 99 od -
dzia łach w 9 kra jach. 
W Pol sce w za kła dach SARIA pra -
cu je ok. 400 osób.



N
ie wszy scy jed nak wie dzà, ˝e pierw szà kar t´ kre dy to wà wy dał wła Ênie Di -
ners Club. Ale Di ners Club to nie tyl ko twór ca w 1950 ro ku pierw szej kar -
ty kre dy to wej, ale rów nie˝ pierw szej kar ty dla firm w 1975 ro ku.

To wła Ênie wie lo let nie do Êwiad cze nie umo˝ li wia Di ners Club dziÊ ofe ro wa nie
klien tom in sty tu cjo nal nym Pro gra mu Kart Fir mo wych Di ners Club, a wraz z nim
zu peł nie wy jàt ko we go pro duk tu – Di ners Club Tra vel Ac co unt. 

Di ners Club Tra vel Ac co unt nie jest kar tà imien nà wy da wa nà dla wska za ne go
pra cow ni ka fir my, a cen tral nym kon tem do roz li czeƒ po dró ̋ y słu˝ bo wych fir my,
umo˝ li wia jà cym roz li cze nie wszel kich wy dat ków fir my za po mo cà jed nej kar ty. Di -

ners Club Tra vel Ac co unt słu ̋ y do do ko ny wa nia trans ak cji na od le głoÊç i jest u˝y -
wa ne w ob słu gu jà cym fir m´ biu rze po dró ̋ y lub do za ku pu bi le tów przez In ter net. 

Wpro wa dze nie roz li czeƒ za po mo cà Di ners Club Tra vel Ac co unt umo˝ li wia wy -
dłu ̋ e nie płat no Êci za wy dat ki na po dró ̋ e słu˝ bo we na wet do 59 dni. Di ners Club
Tra vel Ac co unt słu ̋ y do do ko ny wa nia trans ak cji na od le głoÊç i jest u˝y wa ne w ob -
słu gu jà cym fir m´ biu rze po dró ̋ y lub do za ku pu bi le tów przez In ter net. 

Szcze gól nie wa˝ ne jest, ˝e wszy scy po sia da cze kart Di ners Club, jak i pra cow -
ni cy, któ rych po dró˝ zo sta ła opła co na TA, ob j´ ci sà kom plek so wym pa kie tem
ubez pie cze nia po dró ̋ y za gra nicz nej, gdzie np. su ma ubez pie cze nia OC si´ ga 1
mln USD.

Fir ma otrzy mu je od Di ners Club kar t´ Tra vel Ac co unt, a jej da ne prze ka zy wa -
ne sà do biu ra po dró ̋ y ob słu gu jà ce go da nà fir m´ i wpro wa dzo ne do sys te mu.

Tra vel Ac co unt gwa ran tu je fir mie:

• od ro cze nie płat no Êci za do ko na ne za ku py do 59 dni, co ozna cza Êred nio 42 dni
bez od set ko we go kre dy to wa nia,
• ubez pie cze nie po dró ̋ y za gra nicz nej do 1 mln USD – pra cow ni ków, któ rych
kosz ty po dró ̋ y zo sta nà opła co ne za po mo cà kar ty Di ners Club Tra vel Ac co unt. Pa -
kiet ubez pie cze nia obej mu je np. ubez pie cze nie NNW (do 100 000 USD), kosz ty
le cze nia i nie prze wi dzia ne kosz ty po dró ̋ y do kwo ty 100 000 USD (le cze nie, ho -
spi ta li za cja, za kup le ków, kosz ty ak cji ra tow ni czej, trans port cho re go, zor ga ni zo -
wa nie wi zy ty krew ne go lub współ pra cow ni ka), kosz ty le cze nia me dycz ne go, od po -
wie dzial noÊç za szko dy wy rzà dzo ne oso bom trze cim za gra ni cà (1 000 000 USD)
i ubez pie cze nie ba ga ̋ u. Jed nost ko wa po dró˝ mo ̋e trwaç a˝ 180 dni.
• mo ni to ring wy dat ków – pro sty spo sób do ku men to wa nia i kon tro li wy dat ków fir -
my zwià za nych z po dró ̋ a mi. Wraz z wy cià giem fir ma mo ̋e otrzy my waç ra por ty
mie si´cz ne za wie ra jà ce ta kie da ne jak: na zwa li nii lot ni czej lub ho te lu, nu mer bi -
le tu, na zwi sko pa sa ̋ e ra, ro uting, nu mer fak tu ry wy sta wio nej przez biu ro po dró ̋ y.
Ra por ty ta kie po ma ga jà uspraw niç pra c´ dzia łu ksi´ go we go oraz sta no wià pod sta -
w´ do ne go cja cji pro wi zji z do staw ca mi (ho te le, li nie lot ni cze). 
• bez pro wi zyj ne trans ak cje bez go tów ko we,
• wy go d´ – je den prze lew mie si´cz nie do Di ners Club Pol ska za miast wie lu prze -
le wów do kil ku do staw ców,
• bez pie czeƒ stwo – Tra vel Ac co unt wy da ny dla fir my mo ̋e byç ob cià ̋ a ny je dy nie
przez oso by au to ry zo wa ne przez fir m´, co za pew nia do dat ko wà ochro n´. Da ne
tych osób wraz z ich pod pi sa mi po da ne sà w umo wie mi´ dzy fir mà a Di ners Club.
• mo˝ li woÊç wy ge ne ro wa nia od r´b nych Tra vel Ac co unt’ów dla spół ek za le˝ nych
w ra mach jed nej umo wy,
• sta łe wspar cie do rad cy Di ners Club Pol ska.

5
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Di ners Club 
Tra vel Ac co unt
Kar ty płat ni cze sà dziÊ do brem po wszech nym. Ko rzy sta jà
z nich mi lio ny klien tów na ca łym Êwie cie. Trud no so bie wy -
obra ziç dzi siej szy ry nek oraz ˝y cie bez pla sti ko we go pie nià -
dza, ja kim sà kar ty.

Z ˚YCIA IZBY



Â
ro do wi sko pra co daw ców mia ło pra wo spo -
dzie waç si´, ˝e w zna nej nam wszyst kim sy tu -
acji lwia cz´Êç exposé zo sta nie po Êwi´ co -

na pro ble ma ty ce Êci Êle go spo dar czej: in we sty cjom,
przed si´ bior czo Êci i przed si´ bior com, eu ro i in nym
stra te gicz nym pla nom pol skiej obec no Êci w Unii Eu -
ro pej skiej… Choç by dla te go, ˝e – jak uprze dzał sam
pre mier – exposé mia ło byç za ska ku jà ce. W do my -
Êle: szcz´ Êli woÊç „zie lo nej wy spy” za stà pi oba wa
przed tsu na mi kry zy su. 

Do nald Tusk nie krył, ˝e nad cià ga, je Êli na wet nie
tsu na mi, to przy naj mniej ko lej na, po t´˝ na fa la kry zy -
su i ˝e tym ra zem nie omi nie Pol ski, czy te˝ ina -
czej – nie b´ dzie dla nas tak ła god na. Wszyst ko to
wska zy wa ło, ˝e sko rzy sta z daw ne go, ale dziÊ jesz cze
ak tu al niej sze go, im pe ra ty wu pre zy den ta Bil la Clin to -
na: go spo dar ka, głup cze!

Po wiedz my so bie od ra zu, aby t´ pro ble ma ty k´
mieç za so bà: w exposé nie by ło sło wa o spra wach
oby cza jo wych i Êwia to po glà do wych, ta kich jak zwiàz -
ki part ner skie, in vi tro al bo szcze gól ne trak to wa nie
Ko Êcio ła ka to lic kie go. Co wi´ cej, pre mier pod kre Êlił,
˝e paƒ stwo nie jest od te go i np. „˝ad ne go ło mo ta nia
krzy ̋ em nie b´ dzie”, choç za po wie dział wpro wa dze -
nie eme ry tur du chow nych do po wszech ne go sys te -
mu ubez pie czeƒ spo łecz nych. Czy mów ca ogra ni czył
owà pro ble ma ty k´, by wi´ cej cza su (z za le d wie go -
dzin ne go tym ra zem) exposé po Êwi´ ciç go spo dar ce?
Wszyst ko za le ̋ y od ro zu mie nia sło wa gospodarka.
Je Êli przyj mie my w´˝ szy za kres, to o go spo dar ce
w prze mó wie niu pre mie ra nie by ło wie le. Je Êli szer -
szy, a wi´c wraz z fi nan sa mi paƒ stwa, po dat ka mi, na -
wet cy fry za cjà – pra wie wszyst ko. 

W roz wle kłym exposé sprzed czte rech lat trud no
by ło za uwa ̋ yç ja kàÊ wa˝ nà myÊl prze wod nià, a okre -
Êle nie „kry zys” w ogó le nie pa dło (18 li sto pa da a˝
szes na sto krot nie). W nie daw nym niç prze wod nià
mo˝ na zna leêç bez tru du: „Tyl ko te paƒ stwa, któ re
wpro wa dza jà re for my, ma jà opi ni´ sta bil -
nych” – kil ka krot nie pod kre Êlił Tusk, ubie ra jàc t´
myÊl w ró˝ ne sło wa. Nie wàt pli wie wie dział, co mó wi.
W ostat nim okre sie upa dło a˝ szeÊç rzà dów paƒstw
unij nych ze stre fy eu ro, z któ rych pi´ç bez po Êred nio
w zwiàz ku z kry zy sem (grec ki, hisz paƒ ski, ir landz ki,
por tu gal ski i wło ski), a je den po Êred nio (sło wac ki,

w zwiàz ku z fi nan so wym po par ciem ak cji ra tun ko wej
dla Gre cji).

Sko ro ju˝ je ste Êmy przy eu ro lan dzie. W po przed -
nim exposé pre mier wy raê nie za zna czył zde cy do wa -
ne dà ̋ e nie Pol ski do przy j´ cia wspól nej wa lu ty.
W no wym za pa dła ci sza… Ci sza nad tà trum nà? Czy
szef pol skie go rzà du prze stał ju˝ wie rzyç w eu ro, czy
gó r´ wzi´ ło słyn ne tu sko we kunk ta tor stwo? Z dru giej

jed nak stro ny pre mier wy raê nie za de kla ro wał, ˝e Pol -
ska nie wi dzi si´ na ˝ad nych pe ry fe riach, lecz w sa -
mym cen trum Unii Eu ro pej skiej, ja ko re al ny, sil ny
i po wa˝ ny part ner, je den z głów nych gra czy, dzia ła jà -
cy przy tym „in te li gent nie i ela stycz nie” (co kol wiek
by to mia ło ozna czaç). Co do eu ro, to spra wa wy glà -
da na otwar tà, ale ra czej ze wska za niem na TAK, je Êli
ju˝ wi´ cej nic strasz ne go tej wa lu cie si´ nie przy da -
rzy. W su mie frag men ty po Êwi´ co ne unij nej pro ble -

ma ty ce wy pa dły tro ch´ nie mra wo. Przede wszyst kim
pre mier nie po dzie lił si´ swo imi prze my Êle nia mi
na te mat trwa nia – i ewen tu al ne go roz wo ju – Unii.
Byç mo ̋e ta ko we nie ist nie jà, byç mo ̋e uznał, ˝e fo -
rum nie to.

Jest kry zys, b´ dà re for my
Do nald Tusk chy ba ju˝ oswo ił si´ z trud nà dlaƒ my -
Êlà, ˝e nie obej dzie si´ bez re form od wle ka nych ad
ca len das (no men omen) Gra ecas. Sze ro kich i nie po -
zo ro wa nych. W nie któ rych, for mu ło wa nych na go rà -
co ko men ta rzach mo˝ na by ło prze czy taç, ˝e pre mier
wy gło sił exposé pod ad re sem tzw. ryn ków fi nan so -
wych. Wy da je mi si´, ˝e wy gło sił na wet dwa w jed -
nym, w do dat ku oby dwa uspo ka ja jà ce.

W pierw szym uspo ka jał zwłasz cza ban ki eu ro pej -
skie i Êwia to we: b´ dà re for my za nim sta nie si´
za póê no, nie mu si cie si´ oba wiaç, pol ski rzàd nie
do pu Êci do sce na riu sza grec kie go (ir landz kie go,
wło skie go, hisz paƒ skie go, por tu gal skie go – nie po -
trzeb ne skre Êliç). W za staw da je obiet ni c´, tym ra -
zem po wa˝ nà obiet ni c´, re form.

W dru gim zda wał si´ uspo ka jaç sa mych Po la ków:
ow szem, re for my tak, bo bez nich da lej si´ nie da, ale
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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. 
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nie b´ dzie ci´ç na po kaz dla ryn ków fi nan so wych;
wszyst kie zmia ny zo sta nà (bàdê ju˝ zo sta ły) prze my -
Êla ne tak ̋ e pod kà tem mak sy mal nej ochro ny naj -
słab szych, naj wra˝ liw szych grup spo łecz nych. B´ dà
te˝ roz ło ̋ o ne w cza sie, by nie spi´ trzaç nie mi łych
skut ków.

Co naj wa˝ niej sze – tu ukłon dla pre mie ra oraz je -
go do rad ców – jed no dru gie go wca le nie mu si wy -
klu czaç. Fi nan so we ryn ki i ra tin gi to wi szà ce nad gło -
wa mi rzà dzà cych ist ne mie cze da mo kle so we. Jest to
jed nak groê ba odło ̋ o na w cza sie. Sko ro zo sta ły wy -
sła ne czy tel ne sy gna ły co do wo li re form, a sy gna li -
zo wa nà wo l´ po twier dzi prak ty ka, ca łoÊç ob ró ci si´
na na szà ko rzyÊç. Gdy sy tu acja fi nan so wa kra ju – ze
szcze gól nym uwzgl´d nie niem pu blicz nych dłu -
gów – b´ dzie zmie rza ła ku lep sze mu, zwi´k szy si´
wia ry god noÊç kre dy to wa Pol ski (we dług pierw szych
opi nii – ju˝ si´ zwi´k szy ła), b´ dzie wi´c ła twiej nie
tyl ko o no we kre dy ty, sprze da˝ no wych ob li ga -
cji – o ile, od pu kaç, oka ̋ à si´ nie zb´d ne – ale
i o taƒ szà ob słu g´ ist nie jà cych dłu gów. Wy˝ sze ra tin -
gi z re gu ły sà to˝ sa me z ni˝ szym opro cen to wa niem,
co da wa ło by oszcz´d no Êci idà ce w mi liar dy zło tych
rocz nie.

Je Êli zaÊ cho dzi o trud ne spo łecz nie re for my,
w tym eme ry tal ne, to ich roz ło ̋ e nie w cza sie, bez li -
kwi da cji praw na by tych, nie spo wo du je skut ków na -
tych mia sto wych, stop nio wo ła go dzàc do le gli wo Êci.

Ka˝ de go lub pra wie ka˝ de go in te re su jà oczy wi -
Êcie zmia ny w pre fe ren cjach po dat ko wych, ulgach
na dzie ci, lo ka tach (dzien nych), w wa lo ry za cji rent
i eme ry tur, pro gach wie ku eme ry tal ne go – o szcze -
gó łach do no si ły ob szer nie me dia, nie ma wi´c sen -
su tu do nich jesz cze raz po wra caç. 

Nas, ja ko pra co daw ców, szcze gól nie na to miast
in te re su je za po wiedê ob cià ̋ e nia pra co daw ców pod -
wy˝ sze niem skład ki ren to wej o 2 punk ty pro cen to we.
Tu ma my do czy nie nia z czymÊ mo ̋e nie ty le o cha -
rak te rze li kwi da cji „praw na by tych”, ile re for ma tio in
pe ius, czy li zmian (w pra wie) na gor sze. Jak pa mi´ -
ta my, skład ka zo sta ła ob ni ̋ o na za rzà dów PiS-LPR-
Sa mo obro ny w wa run kach pro spe ri ty nie spo ty ka nej
w dzie jach współ cze snej Pol ski. Py ta nie, w ja ki spo -
sób i w ja kich ra mach zo sta nie prze pro wa dzo na ta
zmia na? Sam fakt wy da je si´ prze sà dzo ny, po dob nie
jak je go skut ki: for mal nie ko rzyst ne dla bu d˝e tu, fak -
tycz nie złe dla firm, któ re, bo ry ka jàc si´ z kło po ta mi
fi nan so wy mi, tak ̋ e ty mi wy ni ka jà cy mi z kry zy su, sto -
jà na kra w´ dzi upa dło Êci i o któ rych „byç al bo nie
byç” mo ̋e prze sà dziç wy so koÊç skład ki. To zaÊ – ja -
ko pro stà kon se kwen cj´ – nie sie ze so bà wy so kie
praw do po do bieƒ stwo ci´ç w za trud nie niu, a wi´c
zwi´k sza nie bez ro bo cia, nie mó wiàc o pod wy˝ kach
cen wy ro bów lub usług. 

Po wsta je py ta nie, czy rzàd prze wi du je ja kieÊ kon -
sul ta cje w tej ma te rii z or ga ni za cja mi przed si´ bior -
ców, czy znów za pad nà de cy zje ty pu: „o wszyst kim
o was – bez was”? Czy staw ka ma byç pod no szo -
na stop nio wo i tyl ko na pe wien czas, czy od ra zu?
Wpraw dzie pa r´ dni po exposé mi ni ster Ja cek Ro -
stow ski nie ja ko na otar cie łez mó wił o mo˝ li wo Êci

zmniej sze nia od pi su na Fun dusz Pra cy, ale po pierw -
sze – tyl ko o mo˝ li wo Êci, a po dru gie – nie wcze Êniej
ni˝ pod ko niec tej ka den cji, a naj praw do po dob niej
do pie ro w na st´p nej (czy˝ by ju˝ dziÊ był tak pew ny
przy szłe go zwy ci´ stwa PO?).

Dru ̋ y na do… szczy pior nia ka
Zna ne sà fut bo lo we pa sje pre mie ra. Ba, na pod sta wie
te go, kto gra w Êrod ku po mo cy w cza sie re lak so wych
me czów re pre zen ta cji Plat for my i po da je pił k´ Do -
nal do wi, by ten strze lał bram ki, a kto zo stał z tej za -
szczyt nej po zy cji ode sła ny na ław k´ re zer wo wych,
wy snu wa no da le ko idà ce wnio ski co do ła ski i nie ła -
ski po li tycz nej. Skà di nàd cał kiem traf ne. Po exposé
cz´Êç pra sy pró bo wa ła skle jaç, zwłasz cza go spo dar -
czà, je de nast k´ Tu ska. Jed nak rzàd u pre mie ra to jed -
no – w koƒ cu sam u˝ył ma ło ele ganc kie go, wy my -
Êlo ne go jesz cze przez pre zy den ta Le cha Wa ł´ s´
okre Êle nia „zde rza ki” (czy taj: ko zły ofiar ne ła twe
do wy mia ny w przy pad ku zbyt ener gicz nych pro te -
stów spo łecz nych prze ciw ko re for mom) – a wła sna
eki pa fut bo lo wa to dru gie, z zu peł nie in nej pół ki.
W rzà dzie da ło by si´ zresz tà do li czyç za le d wie go -

spo dar czej sió dem ki, i tyl ko czwor ga od Tu ska, a ta -
ka licz ba gra czy pa su je do dru ̋ y ny pił ki r´cz nej, tu
i ów dzie po pu lar nie zwa nej szczy pior nia kiem. „7”
jed nak to po dob no Êwi´ ta licz ba. Krót ko wi´c, ale ju˝
na se rio, o tej dru ̋ y nie.

Jej fi la rem b´ dzie oczy wi Êcie Ja cek Ro stow ski,
mi ni ster fi nan sów. Zna ny i ce nio ny za gra ni cà, któ re -
go nie wàt pli wym a nie cz´ stym wÊród pol skich po li -
ty ków atu tem sà mi´ dzy na ro do we zna jo mo Êci tu dzie˝
Êwiet ny an giel ski. Ro stow ski wie le zdà ̋ ył obie caç,
mi´ dzy in ny mi Ko mi sji Eu ro pej skiej zbi cie de fi cy tu
sek to ra fi nan sów pu blicz nych z nie mal 8 do mniej
ni˝ 3% PKB ju˝ w 2012 r. Miej my na dzie j´, ˝e mi ni -
ster nie b´ dzie mu siał ucie kaç si´ do tzw. kre atyw nej
ksi´ go wo Êci, któ rej zna jo moÊç nie jest mu za pew ne
cał kiem ob ca.

Wi ce pre mier i mi ni ster go spo dar ki Wal de mar
Paw lak z PSL jest po sta cià od tak daw na obec nà
i zna nà w pol skiej po li ty ce, ˝e za gad kà wy da je si´
byç tyl ko je go re ak cja na re for m´ KRUS. B´ dzie za,
a na wet prze ciw? Mo ̋e mieç kło po ty z bez pie czeƒ -
stwem ener ge tycz nym kra ju, zwłasz cza w aspek cie
ulgo wych upraw nieƒ do emi sji dwu tlen ku w´ gla,
o któ re wal czy my w Bruk se li. Za wi ce pre mie rem cià -
gle wlo kà si´ py ta nia o przy czy ny za war te go prze zeƒ,
nie ko rzyst ne go kon trak tu ga zo we go z Ro sjà.

Nie mal jed nym tchem z wi ce pre mie rem wy mie -
nia my mi ni stra rol nic twa (po now nie) Mar ka Sa wic -
kie go, a to ze wzgl´ du na przy na le˝ noÊç do PSL oraz
sto su nek do re for my KRUS, i przed, i w pierw szych
dniach po exposé zde cy do wa nie ne ga tyw ny. Na le ̋ y
si´ po nad to spo dzie waç, ˝e pod tym mi ni strem pol -
ska wieÊ prze Êpi ko lej ne la ta, uko ły sa na do pła ta mi
bez po Êred ni mi, za po mi na jàc o mo der ni za cji i go spo -
dar ce to wa ro wej z praw dzi we go zda rze nia.

Trze cim z PSL-owskiej gru py jest Wła dy sław Ko -
si niak -Ka mysz, mi ni ster pra cy. Pod jàł si´ bar dzo
trud ne go za da nia. Bu d˝et rzà du, któ re go jest człon -
kiem, za kła da na przy szły rok spa dek bez ro bo cia

do 12%, a jed no cze Ênie tnie wy dat ki na wal k´ z bez -
ro bo ciem. In na spra wa, ˝e do tych czas by ły one wy -
da wa ne bez nad zwy czaj nych (je ̋ e li ja kich kol wiek)
re zul ta tów. Trze ci w rzà dzie do wal ki z re for mà (li kwi -
da cjà) KRUS?

El˝ bie ta Bieƒ kow ska po now nie mi ni strem roz -
wo ju re gio nal ne go. To ˝ad na nie spo dzian ka, po nie -
wa˝ w po przed niej ka den cji pa ni mi ni ster zna ko mi cie
ra dzi ła so bie z ab sorp cjà unij nych fun du szy, co go -
rzej wy cho dzi ło jej po przed nicz kom i po przed ni kom.
Te raz po win no byç na dal do brze, jed nak pod wa run -
kiem, ˝e po mi mo kry zy su sa mo rzà dom te ry to rial nym
uda si´ wy go spo da ro waç pie nià dze na wkład wła sny
do pro jek tów współ fi nan so wa nych przez Bruk se l´.

Nie b´ dzie miał ła two no wy mi ni ster skar bu, Mi -
ko łaj Bu dza now ski. Ni by jest jesz cze co pry wa ty zo -
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waç, ale ch´t nych do za pła ce nia przy zwo itej ce ny
uby wa. I w da jà cej si´ prze wi dzieç przy szło Êci, wo -
bec kry zy so wej de ko niunk tu ry, mo ̋e ich byç co raz
mniej.

Wresz cie szef re sor tu in fra struk tu ry, Sła wo mir No -
wak. My li si´, kto my Êli, ˝e b´ dzie miał naj ła twiej,
a je go ro la ogra ni czy si´ do prze ci na nia wst´g na ko -
lej nych od cin kach au to strad, któ rych bu do w´ przy go -
to wał po przed nik. Przede wszyst kim nie ja ko z urz´ du
zo sta nie obar czo ny od po wie dzial no Êcià za wszel kie
opóê nie nia, zwłasz cza przed Eu ro 2012, a tych, mo˝ -
na za r´ czyç, nie b´ dzie bra ko wa ło. Wa˝ ne jest po nad -
to, aby po fut bo lo wych mi strzo stwach nie mach nàç r´ -
kà na Êla ma zar noÊç nie któ rych wy ko naw ców i po wie -
dzieç so bie, ˝e sko ro nie uda ło si´ na Eu ro, to te raz ju˝
nie ma po Êpie chu. Pa mi´ taj my rów nie˝, ˝e mi ni ster
No wak przej mie PKP, in sty tu cj´ nie obli czal nà, zdol nà
w krót kim cza sie roz wÊcie czyç mi lio ny Po la ków.

Opo zy cja: wróg czy su fler?
Za rów no przed, jak i za raz po wy bo rach pre mier Tusk
zda wał si´ lek ce wa ̋ yç po ten cjal nà, a na st´p nie fak -
tycz nà sej mo wà kon ku ren cj´ w po sta ci Ru chu Pa li ko -
ta; po dob nie czy ni ło wie lu in nych po li ty ków bàdê pu -
bli cy stów. Efe me ry da, zbie ra ni na bez spój ne go pro -
gra mu – po wia da li. Czy słusz nie? 

Trud no dziÊ co kol wiek prze po wia daç w pol skiej
po li ty ce. Jesz cze nie daw no sły sze li Êmy, ˝e ta sce -
na jest za be to no wa na, ˝e nie ma miej sca dla ko goÊ
trze cie go czy czwar te go, ˝e po odej Êciu roz ła mow -
ców z Pol ski Naj wa˝ niej szej, PiS jest, a przy naj mniej
jesz cze dłu go b´ dzie, mo no li tem itp., itd. Szyb ko
trze ba by ło zmie niaç zda nie. A Ja nusz Pa li kot,
wbrew swym wcze Êniej szym bła ze na dom, a mo ̋e
dzi´ ki nim wy grał, co wy grał i po dob no przy go to wał
szcze gó ło wy sce na riusz ata ków na rzàd Tu ska. Nie
ma to byç jed nak, sztu ka dla sztu ki, do cze go przy -
zwy cza iła par tia Ja ro sła wa Ka czyƒ skie go, lecz kon -
kret ny plan na pra wy Rze czy po spo li tej roz pi sa ny
na rów nie kon kret ne usta wy. I Sejm zo sta nie za rzu co -
ny ich pro jek ta mi. 

Byç mo ̋e, wie le z nich al bo przy naj mniej nie któ -
re b´ dà mia ły tzw. r´ ce i no gi, szcze gól nie te, któ re
po wsta ły ja ko po kło sie ist nie nia nad zwy czaj nej ko -
mi sji sej mo wej Przy ja zne Paƒ stwo (jak pa mi´ ta my,
przez dłu˝ szy czas pod wo dzà Pa li ko ta wła Ênie), z po -
my sła mi po noç tor pe do wa ny mi przez pierw szy rzàd
Do nal da Tu ska lub cho wa ny mi do sej mo wej za mra -
˝ar ki przez ów cze sne go mar szał ka Sej mu z ra mie nia
PO, Grze go rza Sche ty n´. Mo ̋e wi´c coÊ sen sow ne -
go pod po wie ta cz´Êç opo zy cji, choç by tyl ko na za -
sa dzie su fle ra?

W od po wie dzi na exposé pre mie ra Ja nusz Pa li kot
stwier dził, ˝e ge ne ral nie b´ dzie prze ciw te mu rzà do -
wi (szcze gól nie skry ty ko wał po wo ła nie Ja ro sła wa

Go wi na, „funk cjo na riu sza ko Êciel ne go”, na sta no wi -
sko mi ni stra spra wie dli wo Êci, a ca łe wy stà pie nie Tu -
ska na zwał od po wied nim dla ksi´ go we go, nie zaÊ
sze fa rzà du), co jed nak nie wy łà cza po par cia dla po -
szcze gól nych roz wià zaƒ, wÊród któ rych wy mie nił re -
for m´ KRUS, a tak ̋ e kwe sti´ zmia ny do tych cza so -
wych za sad ubez pie czeƒ spo łecz nych du cho wieƒ -
stwa. 

Je Êli idzie o in ne par tie opo zy cyj ne, to PiS oraz
So li dar na Pol ska b´ dà kon te sto waç wszel kie po czy -
na nia rzà du dla za sa dy, prze wa˝ nie przy bra ku wła -
snych, miesz czà cych si´ w gra ni cach po li tycz ne go
i eko no micz ne go roz sàd ku, pro po zy cji. Spo rà nie -
wia do mà jest na to miast SLD-owski po mysł na opo -
zy cj´. Do nald Tusk po czy nił ju˝ pew ne kro ki zmie rza -
jà ce w kie run ku ob ła ska wie nia Lesz ka Mil le ra, na ile
jed nak sku tecz ne, to si´ do pie ro oka ̋ e. Tu˝ po wy stà -
pie niu pre mie ra Mil ler za de kla ro wał w imie niu klu bu
po sel skie go SLD, ˝e ist nie je wo la współ pra cy, ale
kosz ty kry zy su nie mo gà ude rzaç w naj słab szych. To
de kla ra cja bar dzo ogól ni ko wa, któ ra tak na praw d´ ni -
cze go nie prze sà dza. I chy ba o to cho dzi ło. 

Do dat ko wy pro blem, o ja kim wspo mnia no wy ̋ ej,
pod niósł sam Do nald Tusk ju˝ 10 li sto pa da, pod czas
po sie dze nia klu bu par la men tar ne go Plat for my Oby -
wa tel skiej. Stwier dził mia no wi cie, ˝e w tej ka den cji
na le ̋ y si´ spo dzie waç o wie le po wa˝ niej szych ni˝
do tych czas spo rów w ko ali cji PO – PSL, jak rów nie˝
cz´st szych gło so waƒ prze ciw ko so bie.

Istot nie, kło po ty mo gà byç na wet z so jusz ni kiem.
PSL ju˝ za po wia da, ˝e nie zgo dzi si´ na re for m´
KRUS, a je Êli si´ na wet zgo dzi dla uspo ko je nia po -
t´˝ ne go ko ali cjan ta oraz opi nii pu blicz nej nie ch´t nej
rol ni czym przy wi le jom, to na wer sj´ czy sto ko sme -
tycz nà, czy li nie do przy j´ cia. W zwiàz ku z tym Plat -
for mie po trzeb ne b´ dà gło sy opo zy cji. A po nie wa˝
na PiS ani na So li dar nà Pol sk´ nie ma oczy wi Êcie co
li czyç, si łà rze czy po zo sta je SLD i Ruch Pa li ko ta, któ -
ry skà di nàd (ruch, nie je go twór ca) zmie ni wkrót ce
na zw´. 

Kto wie, czy jed nak naj wi´k sze nie bez pie czeƒ -
stwo nie nad cià gnie wraz ze zlo ta mi gwiaê dzi sty mi
zwiàz ków za wo do wych do War sza wy, na kry te ria
ulicz ne, po łà czo ne jak zwy kle z pa le niem opon i de -
mo lo wa niem cen trum mia sta. Zwiàz ki z wiel kich paƒ -
stwo wych i oko ło paƒ stwo wych gi gan tów, któ rych
wcià˝ (za) wie le, czu jà si´ bez kar ne w swej ma sie.
Nic dziw ne go, sko ro do tej po ry nic nie wia do mo np.
o tym, by za pła ci ły za szko dy wy rzà dzo ne w pu blicz -
nym, sto łecz nym mie niu. Sły chaç gło sy, ˝e nie bez
zwiàz ku z po wy˝ szy mi oba wa mi po zo sta jà 300-zło to -
we pod wy˝ ki dla słu˝b mun du ro wych (w tym przy -
pad ku cho dzi na tu ral nie o po li cjan tów), ofi cjal nie
przy zna ne ja ko re kom pen sa ta, któ ra ma udo bru chaç
słu˝ by zi ry to wa ne ode bra niem eme ry tal nych przy wi -
le jów.

Ro bi si´ wi´c cie ka wie, co oby nie prze ło ̋ y ło si´
na prze sła nie z chiƒ skiej klà twy: „Bo dajbyÊ ˝ył w cie -
ka wych cza sach!”
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WSZYSCY LUDZIE PREMIERA TUSKA

Wal de mar Paw lak – wi ce pre mier, mi ni ster 
go spo dar ki
Bar tosz Ar łu ko wicz – mi ni ster zdro wia
El˝ bie ta Bieƒ kow ska – mi ni ster roz wo ju 
re gio nal ne go
Mi chał Bo ni – mi ni ster ds. cy fry za cji i ad mi ni stra cji
Mi ko łaj Bu dza now ski – mi ni ster skar bu
Ja cek Ci choc ki – mi ni ster spraw we wn´trz nych
Ja ro sław Go win – mi ni ster spra wie dli wo Êci
Mar cin Ko ro lec – mi ni ster Êro do wi ska
Wła dy sław Ko si niak -Ka mysz – mi ni ster pra cy
Bar ba ra Ku dryc ka – mi ni ster na uki i szkol nic twa 
wy˝ sze go
Jo an na Mu cha – mi ni ster spor tu
Sła wo mir No wak – mi ni ster trans por tu
Ja cek Ro stow ski – mi ni ster fi nan sów
Ma rek Sa wic ki – mi ni ster rol nic twa
To masz Sie mo niak – mi ni ster obro ny na ro do wej
Ra do sław Si kor ski – mi ni ster spraw za gra nicz nych
Bog dan Zdro jew ski – mi ni ster kul tu ry
Agniesz ka Ko złow ska -Ra je wicz – peł no moc nik ds.
rów no Êci

WIADOMOÂCI GOSPODARCZE
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P
o zy cja od le gła, ale od pew ne go cza su do ga -
nia my Fran cj´, któ ra zaj mu je 64. miej sce.
Wy nik wol no Êci Pol ski jest lep szy o 0,9 punk -

tu i wy no si 64,1%. Zaj mu je my 31. po zy cj´, przy 43
kra jach skla sy fi ko wa nych w Eu ro pie. 

Jest wie le do zro bie nia
Głów nà ba rie rà wy da je si´ byç na dal sła ba in fra struk -
tu ra dro go wa. Po mi mo ˝e wie le w tej dzie dzi nie si´
zmie nia na ko rzyÊç, przez nie któ rych in we sto rów (np.
chiƒ skich) je ste Êmy po strze ga ni ja ko paƒ stwo od le -
głe i ubo gie. In nym pro ble mem, jest skom pli ko wa ny
sys tem za mó wieƒ pu blicz nych, któ ry fa wo ry zu je za -
ma wia jà ce go oraz trud ne w sto so wa niu pra wo z za -
kre su go spo dar ki prze strzen nej. Pro ce du ry ad mi ni -
stra cyj ne sà dłu go trwa łe i nie przy sta jà do re aliów
paƒ stwa człon kow skie go Unii Eu ro pej skiej, na co

zwra ca jà uwa g´ np. przed si´ bior cy z Taj wa nu. Pro -
ble mem dla nich jest te˝ po dwój ne opo dat ko wa nie.
Taj wan, szó sta go spo dar ka na Êwie cie, jed nak, nie
jest uzna wa ny przez wi´k szoÊç paƒstw, w tym Pol sk´,
za kraj nie pod le gły. Jed nak po mi mo te go 20 kra jów,
w tym 7 z UE, pod pi sa ło umo w´ po dat ko wà z Taj wa -
nem, zno szà cà po dwój ne opo dat ko wa nie. Po wo du je
to, ˝e in we sto rzy z Taj wa nu omi ja jà Pol sk´, wy bie ra -
jàc Cze chy al bo W´ gry. Nasz re sort fi nan sów uwa ̋ a,
˝e „jest to nie mo˝ li we for mal nie, choç by ło by ko -
rzyst ne”.

Je ste Êmy wcià˝ roz wi ja jà cym si´ ryn kiem i cz´ -
Êcio wo dzi´ ki te mu uda ło si´ unik nàç kry zy su fi nan -
so we go. Sta bil ny sys tem po li tycz ny, a ostat nio rów -
nie˝ po dat ko wy w za kre sie CIT, za ch´ ca jà do in we sty -
cji w Pol sce. Nie ste ty, ro snà cy de fi cyt bu d˝e to wy
(wy dat ki rzà do we sta no wià 43,3% PKB) mo ̋ e
w dłu˝ szej per spek ty wie spo wo do waç od pływ ka pi ta -
łu. Ostat nie usta wy – de re gu la cyj na oraz o od po wie -

dzial no Êci urz´d ni czej, sà kro kiem w do brym kie run -
ku. Na dal jed nak sys tem praw ny mu si bar dziej sprzy -
jaç fu zjom i prze j´ ciom. Pro ce du ry urz´ do we mu szà

byç re for mo wa ne w gł´b szym stop niu. Na dal jest
wie le do zro bie nia w dzie dzi nie po sza no wa nia wła -
sno Êci in te lek tu al nej. Pro ble mem jest wal ka z ko rup -
cjà. 

Ko lej ny aspekt to spra wy zwià za ne z za trud nie -
niem. Kosz ty per so ne lu na le ̋ à ju˝ do sto sun ko wo
wy so kich, a zwol nie nie pra cow ni ka wy ma ga przej Êcia
trud nej pro ce du ry. Spra w´ kom pli ku je ra dy ka lizm
nie któ rych zwiàz ków za wo do wych. Prze pi sy pra wa
pra cy sà ma ło ela stycz ne i nie zro zu mia łe dla kra jów
an glo sa skich. Wresz cie ta kie ba rie ry, jak pro ble my
z uzy ski wa niem wy ma ga nych ze zwo leƒ i trud noÊç

z le ga li za cjà po by tu cu dzo ziem ców, co ha mu je swo -
bod ny prze pływ ka pi ta łu, lu dzi i pro duk tów. Nie po -
zo sta je to bez zna cze nia, po nie wa˝ Pol ska ma cha -
rak ter kra ju tran zy to we go. Ma to bez po Êred ni wpływ
na ry nek pro duk tów i pra cy, a co za tym idzie in no -
wa cji wszel kie go ro dza ju – w tym no wych tech no lo -
gii.

Wcià˝ za ma ło pie ni´ dzy
Pol ski rzàd opra co wał pro gram gran tów dla wa˝ nych
pro jek tów na la ta 2011-2020. Wspie ra ne in we sty cje
po win ny przy nieÊç oko ło 32 tys. no wych miejsc pra -
cy i do dat ko wo 8 tys. u ko ope ran tów. Po moc pu -
blicz na b´ dzie przy zna wa na w sze Êciu ka te go riach:
mo to ry za cja, lot nic two, elek tro ni ka, bio tech no lo gia,
„no wo cze sne usłu gi” oraz ba da nia na uko we. Bu d˝et
w tym za kre sie zo stał osza co wa ny na 727 mln zł.
Spe cja li Êci twier dzà nie bez ra cji, ˝e to nie wie le pie -
ni´ dzy, jak na kraj wiel ko Êci Pol ski.

Re asu mu jàc, w 2010 r. do kra ju na pły n´ ło 10
mld eu ro in we sty cji bez po Êred nich i zo sta ły prze zna -

czo ne w wi´k szo Êci na Êrod ki trwa łe. Jest to wzrost
in we sty cji o 23% w sto sun ku do 2009 r. Sła wo mir
Maj man (pre zes PAIiIZ) pod kre Êla, ˝e Pol ska jest
obec nie li de rem w re gio nie. In we sto rzy za gra nicz ni
uru cho mi li w 2010 r. 143 pro jek ty (40% wi´ cej ni˝
w 2009). Li de ra mi sà in we sto rzy z USA – 33 pro jek -
ty, z któ rych po wsta ło 1/3 no wych miejsc pra cy. Na -
to miast sà sie dzi zza Od ry uru cho mi li 15 no wych pro -
jek tów, co da je im dru gie miej sce. War to te˝ przy po -
mnieç, ˝e USA za in we sto wa ły w na szym kra ju w cià -
gu 20 lat 60 mld dol. W ro ku 2011 pro wa dzi si´ 156
pro jek tów o war to Êci 6877 mln eu ro – 39 ame ry kaƒ -
skich, 17 bry tyj skich, 15 nie miec kich. Cie ka wost kà
sà in we sty cje pro wa dzo ne przez in we sto rów z Ko rei,
Ja po nii – po 11 oraz Chin – 10 pro jek tów. Naj wi´k -
szym za in te re so wa niem wÊród in we sto rów cie szà si´:
mo to ry za cja, BPO, prze mysł ma szy no wy, elek tro nicz -
ny, ICT, che micz ny oraz lot ni czy.

Le szek Ma zu rek
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Inwestycje zagraniczne 
w Polsce

Pol ska sta ła si´ atrak cyj nym miej scem dla in we sto rów za gra nicz nych, szcze gól -
nie w ostat nich 10 la tach. In deks Wol no Êci Eko no micz nej, pro wa dzo ny przez fun -
da cj´ He ri ta ge, umiesz cza nas na 68. miej scu pod wzgl´ dem tak zwa nej wol no -
Êci eko no micz nej; ina czej mó wiàc czyn ni ków okre Êla jà cych w przy bli ̋ e niu, jak
po strze ga ne sà wa run ki ma kro eko no micz ne, co ma istot ne zna cze nie dla ryn ku.

Inwestorzy z Tajwanu omijajà
Polsk´, wybierajàc Czechy

albo W´gry.

Przepisy prawa pracy sà mało
elastyczne i niezrozumiałe dla

krajów anglosaskich

W roku 2011 prowadzi si´
156 projektów o wartoÊci
6877 mln euro – 39
amerykaƒskich,

17 brytyjskich, 15 niemieckich.
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W
e dług wst´p nych i – do daj my – wcià˝ jesz -
cze bar dziej teo re tycz nych ni˝ prak tycz nych
sza cun ków, prze pro wa dzo nych przez ame -

ry kaƒ skà Agen cj´ In for ma cji Ener ge tycz nej (EIA),
z pol skich łup ków mo˝ na by wy do byç do 5,3 bln m3

ga zu. Gdy by sza cun ki po twier dzi ły si´, Pol ska sta ła by
si´ ga zo wym mo car stwem, ma jàc za pew nio ne do sta -
wy wła sne go ga zu na oko ło 300 lat. 

Po li ty k´ rzà du Do nal da Tu ska w dzie dzi nie ener -
ge ty ki, a zwłasz cza dzia łal noÊç re sor tu Êro do wi ska
w wy da wa niu kon ce sji na po szu ki wa nie i roz po zna wa -
nie ilo Êci ga zu w ska łach, bacz nie ob ser wu je za gra ni -
ca. Stwier dzi li to jed no znacz nie de pu to wa ni bry tyj skiej
Izby Gmin w spe cjal nym ra por cie na te mat eks plo ata -
cji łup ków: „Pol ska jest ba ro me trem Eu ro py w ga zie
łup ko wym”. Ina czej od nie Êli si´ do per spek tyw zwi´k -
sze nia za so bów ga zu na kon ty nen cie eu ro pej skim po -
li ty cy fran cu scy: za ka za no szu ka nia na te re nie Fran cji
ga zu w łup kach. W Niem czech, gdzie we dług sza cun -
ków, ga zu łup ko we go jest dzie si´ cio krot nie mniej,
wiel kie kor po ra cje naf to we nie re zy gnu jà z po szu ki -
waƒ. Przy kła do wo Exxon Mo bil za mie rza wy daç na po -
szu ki wa nia w sa mych Niem czech 100 mln do la rów.

Ró˝ ni ce w po dej Êciu do per spek tyw wy ko rzy sta nia
ga zu za le ga jà ce go w łup kach, w du ̋ym stop niu wy ni -
ka jà z ró˝ nych in te re sów. Fran cu zi po sta wi li na ener -
ge ty k´ jà dro wà i zwià za nym z nià eks por tem si łow ni.
Z ga zem wi´c im, przy naj mniej tym cza sem, „nie
po dro dze”. Bry tyj czy cy wpraw dzie da li ju˝ zie lo ne
Êwia tło eks plo ata cji łup ków, ale nie kry jà obaw co
do ich kon ku ren cyj no Êci, je Êli po wio dà si´ pla ny eks -
plo ata cji znacz nie wi´k szych, pol skich złó˝. Trud no nie
do strzec za nie po ko je nia Êwia to wych kon cer nów, np.
Gaz pro mu; ich do mi nu jà ca po zy cja mo ̋e si´ zna czà -
co skur czyç. Last not le ast, po zy cja Pol ski ja ko ga zo -
we go mo car stwa mu si zde cy do wa nie ulec ra dy kal ne -
mu wzmoc nie niu: go spo dar cze mu i po li tycz ne mu. 

Wspo mnij my wresz cie o opo rze, ja ki eks plo ata cji
łup ków sta wia jà ju˝ eko lo dzy. Nie bez ra cji. Ten prze -
mysł in ge ru je w Êro do wi sko na tu ral ne.

Sa mi nie da my ra dy
Py ta nie, czy sza cun ko we opi sy bo gac twa ga zo we go,
po twier dzà si´ w rze czy wi sto Êci? Zda niem rze czo -
znaw ców z EIA, gaz łup ko wy w Pol sce za le ga w re gio -

nach lu bel skim, pod la skim i bał tyc kim, w pa sie cià -
gnà cym si´ od gra ni cy z Ukra inà po Êrod ko we wy brze -
˝e. Co wy ka ̋ à wst´p ne wier ce nia? Do tych czas Mi ni -
ster stwo Âro do wi ska wy da ło 11 kon ce sji na po szu ki -
wa nie i roz po zna wa nie. W Sej mie roz pa tru je si´ no wy
pro jekt pra wa geo lo gicz ne go, prze wi du jà cy, ˝e fir ma
ma jà ca li cen cje na po szu ki wa nie, mo ̋ e li czyç
na pierw szeƒ stwo przy sta ra niach o kon ce sje na wy do -
by cie. Sà to obec nie na ogół fir my ame ry kaƒ skie (lub
ich pol skie od dzia ły), co jest zro zu mia łe, po nie wa˝ tyl -
ko Ame ry ka nie dys po nu jà nie zb´d nà tech no lo già
i ma jà do Êwiad cze nie w po szu ki wa niu i eks plo ata cji
łup ków. A jest to dzia łal noÊç kosz tow na, ka˝ dy od wiert
wraz z in fra struk tu rà, kosz tu je po nad 3 mln do la rów.
Wier ci si´ na gł´ bo koÊç po nad 3 tys. m, po tem szu ka
si´ su row ca w po zio mie w roz ga ł´ zie niach.

Dzi´ ki łup kom Sta ny Zjed no czo ne sta ły si´ naj -
wi´k szym pro du cen tem ga zu na Êwie cie, a spa dek cen
ga zu po mógł go spo dar ce USA ogra ni czyç skut ki kry -
zy su fi nan so we go i re ce sji sprzed kil ku lat. Do Êwiad -
cze nie ame ry kaƒ skie uka zu je, ja kie mo˝ li wo Êci sta n´ -
ły by przed Pol skà w ra zie po twier dze nia ist nie nia bo -
ga tych złó˝ ga zu łup ko we go. To nie tyl ko za bez pie cze -
nie dla wła snych, ro snà cych po trzeb ener ge tycz nych,
lecz tak ̋e mo˝ li woÊç wej Êcia na ry nek eks por te rów
w cha rak te rze du ̋e go gra cza, z han di ca pem po ło ̋e nia
geo gra ficz ne go. Nic wi´c dziw ne go, ˝e ju˝ w 2010 r.
Pol ska przy stà pi ła do Glo bal nej Ini cja ty wy Ga zu Łup -
ko we go – pro gra mu pro mo cji eks plo ata cji łup ków,
pro wa dzo ne go przez De par ta ment Sta nu USA, a rzàd
zde cy do wa nie wspie ra pra ce roz po znaw cze. Na kon fe -
ren cji zor ga ni zo wa nej przez fir my po szu ku jà ce ga zu
pre mier Do nald Tusk po wie dział: „Je ste Êmy zde ter mi -
no wa ni, by wy ko rzy sta nie ga zu łup ko we go w Pol sce
sta ło si´ fak tem. Po la cy na ten gaz cze ka jà.” Po opu -
bli ko wa niu ra por tu EIA o ogrom nych za so bach ga zu
al ter na tyw ne go w Pol sce, pre mier tak to sko men to wał:
„Zło ̋ a prze kro czy ły na sze naj Êmiel sze ocze ki wa nia.
Mo ̋e to ozna czaç, ˝e przy szłoÊç (w do my Êle Pol -
ski – przyp. red.) stoi nie tyl ko pod zna kiem w´ gla
i ener ge ty ki jà dro wej”.

Gdy by fir mom po szu ku jà cym uda ło si´ do wier ciç
do du ̋ych za so bów ga zu i tym sa mym po twier dzi ły by
si´ opty mi stycz ne oce ny co do wiel ko Êci złó˝, to wów -
czas eks plo ata cja i wpły wy z niej b´ dà szan sà na ko -

lej ny skok w mo der ni za cji pol skiej go spo dar ki. Wy -
mieƒ my przy kła do wo: ko rzy Êci z re zy gna cji z im por tu,
za stà pie nie ga zem co raz dro˝ sze go w´ gla, szan sa
na roz wój za kła dów che micz nych i pe tro che micz nych
oraz pro duk cja urzà dzeƒ po trzeb nych do eks plo ata cji
łup ków. Eks port ga zu. Miej sca pra cy, wzrost za rob ków. 

Mi mo ta kich per spek tyw rzàd, jak do tych czas, nie
wy co fu je si´ z pla nów bu do wy elek trow ni jà dro wych.
Słusz nie, by ło by lek ko myÊl no Êcià sta wia nie wszyst -
kie go na jed nà, łup ko wà kar t´, do pó ki nie b´ dzie my
wie dzie li, co tak na praw d´ kry je zie mia w oko li cach
Lu bli na, War sza wy, To ru nia, Gdaƒ ska. Zwa˝ my
przy tym, ˝e eks plo ata cja złó˝ mo gła by roz po czàç si´
do pie ro po kil ku, mo ̋e na wet dzie si´ ciu la tach,
po uzy ska niu jed no znacz nej oce ny, i˝ wiel koÊç złó˝
gwa ran tu je opła cal noÊç ich eks plo ata cji.

Praw ne lu ki i ra fy 
Dzie si´ç lat to spo ro. Ale te˝ do eks plo ata cji ga zu
na du ̋ à ska l´ nie je ste Êmy przy go to wa ni: ani
pod wzgl´ dem praw nym, ani or ga ni za cyj nym, tak ̋e
od stro ny fi skal nej. A pro ble mów jest wie le. W USA
fir my eks plo atu jà ce wy dzier ̋ a wia jà te ren (głów nie pa -
stwi ska lub nie u˝yt ki) od pry wat nych wła Êci cie li grun -
tu i z ni mi roz li cza jà si´ fi nan so wo bez zb´d nej stra ty
cza su. Pol skie prze pi sy sta no wià, ˝e wszel kie nie od -
kry te zło ̋ a ko pa lin sà wła sno Êcià Skar bu Paƒ stwa. Je -
Êli te ren jest wła sno Êcià pry wat nà, prze j´ cie (czy
dzier ̋ a wa) do ko nu je si´ za po Êred nic twem or ga nów
paƒ stwo wych. Te ren zo sta nie prze j´ ty na pod sta wie
do bro wol nej umo wy al bo z przy mu so wym wy ku pem,
a jak dłu go ta kie pro ce du ry trwa jà – wie my z do Êwiad -
czeƒ przy bu do wie au to strad. Ko lej ny pro blem, to po -
dział zy sku z eks plo ata cji złó˝: czy je go cz´Êç (wi´k -
sza) po cho dzà ca z sa mej war to Êci ko pa li ny, po win -
na za si laç kon to fir my eks plo ata cyj nej, jak to jest do -
tych czas, czy w for mie spe cjal ne go po dat ku za si laç
bu d˝et paƒ stwa? Trze ba by zmie niç prze pi sy, wbrew
opo ro wi roz ma itych lob bies i bos sów zwiàz ko wych. 

Ko lej ny pro blem: fi nan so wa nie in we sty cji wy do -
byw czych. By ły by to ogrom ne na kła dy. Czy uda si´ je
za gwa ran to waç pry wat ny mi Êrod ka mi firm, bez ko -
niecz no Êci uzy ski wa nia gwa ran cji rzà do wych? Za le ̋ y
to od opła cal no Êci przed si´ wzi´ cia i… wy so ko Êci
opro cen to wa nia kre dy tu.

Mo˝ na prze wi dy waç ze stu pro cen to wà pew no Êcià,
˝e b´ dà trud no Êci, kom pli ka cje, pro te sty i pro ce sy.
Czy uda si´, wbrew nim, wy ko rzy staç t´ nie co dzien nà
szan s´? 
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Przy szłoÊç ener ge ty ki w łup kach?

Dy le ma ty ga zo we go bo gac twa 
(je Êli ono jest)

Pol ska ju˝ jest na zy wa na „dru gà Nor we già” – stwier dził nie miec ki opi nio twór czy
ty go dnik Der Spie gel, ma jàc na my Êli eks plo ato wa ne ju˝ bo ga te zło ̋ a ga zu
na przy brze˝ nych akwe nach Mo rza Nor we skie go i po rów nu jàc je z pro gno za mi
o ga zie za le ga jà cym w pol skich łup kach. 



WIADOMOÂCI GOSPODARCZE

J
ak po wie dział je den z biz nes me nów: „Gra
przez 18 doł ków po zwa la mi po znaç mo je go
part ne ra le piej, ni˝ gdy bym sie dział z nim

przy jed nym biur ku przez 19 lat.” In ny biz nes men
do da je: „Je Êli mój part ner w grze zma ga si´ z wy bi -
ciem pił ki z bun kra, a ja wcze Êniej bo ry ka łem si´
z trud nym wy bi ciem z wy so kiej tra wy, to te wspól ne
zma ga nia nas łà czà, sta je my si´ po łà cze ni wspól nà
wal kà z trud no Êcia mi po la gol fo we go, z wła sny mi
ułom no Êcia mi. Póê niej, gdy pod pi su je my umo w´,
zna my si´ ju˝ du ̋o le piej.”

Wspól na run da we ry fi ku je zna jo mo Êci le piej ni˝
naj lep sza „wy wia dow nia” go spo dar cza. „Jak ja mo g´
za ufaç mo je mu part ne ro wi w biz ne sie, kie dy ten na -
gmin nie ‘my lił si´‘, po da jàc swój wy nik na po szcze -
gól nym doł ku” – do da je in ny gol fi sta. Ta kie spo -

strze ̋ e nia mó wià wi´ cej o po ten cjal nym part ne rze
ni˝ naj lep szy au dyt.

Gol fem i biz ne sem rzà dzà te sa me pra wa. Naj -
wa˝ niej sze, ˝e by nie umknàł nam je den, chy ba naj -
wa˝ niej szy, ele ment ob ra zu tej nie zwy kłej dys cy pli ny
spor tu – nie zwy kła daw ka po zy tyw nych emo cji, ja kà
do star cza. I na ko niec ostat nie przy sło wie gol fo we:
„Li fe is to short to play bad golf” – ciesz my si´ grà,
ciesz my si´ ˝y ciem. 5
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O
tó˝ ran king w Ban ku Âwia to wym po wsta je
na pod sta wie an kiet wy peł nia nych przez „ty -
po we fir my” dzia ła jà ce w sto li cach po szcze -

gól nych paƒstw. Jed na ko we dla wszyst kich sà kry te -
ria, ta kie jak czas po trzeb ny na za ło ̋ e nie fir my, do -
st´p noÊç kre dy tów, pro sto ta roz li czeƒ po dat ko wych,
czas nie zb´d ny dla uzy ska nia po zwo le nia na bu do w´,
mo˝ li woÊç i szyb koÊç pod łà cze nia do sie ci ener ge -
tycz nej itp. 

Ran king nie uwzgl´d nia jed nak wie lu in nych
czyn ni ków ma jà cych nie wàt pli wy wpływ na pro wa -

dze nie biz ne su: wiel ko Êci ryn ku i do st´ pu do nie go,
ja ko Êci in fra struk tu ry ani na wet sta bil no Êci po li tycz -
nej i eko no micz nej paƒ stwa, w któ rym dzia ła przed -
si´ bior ca -re spon dent.

W Pol skiej Agen cji In for ma cji i In we sty cji Za gra -
nicz nych tłu ma czà, ˝e ran kin gi, ow szem, sà me dial -
ne, ale dla in we sto ra li czà si´ przede wszyst kim ce -
na zie mi, kosz ty pra cy, ja koÊç miej sco wej ka dry,
poziom ˝y cia, a tak ̋ e ewen tu al ne za ch´ ty i bo nu -
sy. I przy po mi na jà, ˝e np. w naj now szym ran kin gu
„eu ro pej skich miast naj lep szych dla biz ne su” mi´ -

dzy na ro do wej fir my do rad czej Cu sh man & Wa ke -
field, 21. (po przed nio 24.) miej sce, naj lep sze w re -
gio nie, uzy ska ła War sza wa, wy prze dza jàc mi´ dzy in -
ny mi tak ̋ e Wie deƒ, Ko pen ha g´, Rzym i Ate ny.

W C&W uwa ̋ a jà, ˝e w oczach za gra nicz nych in -
we sto rów Pol ska jest sta bil nym kra jem w Êrod ku Eu -
ro py; dla nich li czy si´ w du ̋ ej mie rze np. ry zy ko in -
we sty cyj ne, któ re go Bank Âwia to wy w ogó le nie
uwzgl´d nia. Co oczy wi Êcie nie ozna cza, ˝e rzàd i ad -
mi ni stra cja mo gà spo czy waç na lau rach, za miast po -
pra wiaç wy ty ka ne bł´ dy i w ogó le po pra wiaç, co tyl -
ko si´ da. A do po pra wia nia jest na dal wie le, choç by
ist ny kosz mar z for mal no Êcia mi zwià za ny mi z uzy ska -
niem po zwo le nia na bu do w´, trwa jà cy w Pol sce prze -
ci´t nie a˝ 301 dni. 
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Biz nes i Golf. 
Part ner stwo Do sko na łe

Bez prze sa dy z ran kin ga mi
W ran kin gu „Do ing Bu si ness” Ban ku Âwia to we go, opu bli ko wa nym pod ko niec
paê dzier ni ka, Pol ska spa dła na 62. (z 59. rok te mu) po zy cji. Wy ̋ ej upla so wa ły si´
na przy kład… Ar me nia i Ka zach stan, Bot swa na i Tu ne zja, To go i Sa moa. Jak to
mo˝ li we?

Ju˝ od po nad 500 lat golf przy wo łu je licz ne po rów na nia do kon ku ren cji, w ja kiej
wszy scy uczest ni czy my, a jest nià ˝y cie. Nie ma in nej dys cy pli ny spor to wej, któ -
ra by w po dob ny spo sób od sła nia ce chy psy cho lo gicz ne gra cza, si ł´ wo li, umie -
j´t noÊç po dej mo wa nia de cy zji, dzia ła nia w sil nym stre sie, har t du cha, czy w koƒ -
cu ob na ̋ a ła wszel kie sła bo Êci. Z te go, jak gracz za cho wu je si´ i re agu je na po lu
gol fo wym, mo˝ na ła two wno siç, jak b´ dzie po st´ po wał w spra wach za wo do wych
i ˝y cio wych. To jest mo ̋ e przy czy na, dla któ rej tak wie le umów biz ne so wych zo -
sta je za war tych wła Ênie na po lu gol fo wym.



SUMMARY

The third one has a spe cial me aning
for the Cham ber's events pre sen ta tion.
This vo lu me is sup po sed al so to be the
last one in this year. It con si sts of so me
sort of the ac ti vi ty's sum ma ry from
the 23 Octo ber 2008 – the 10th Ge ne ral
Me eting – until the end of No vem -
ber 2011. This con tent has be en di stri -
bu ted to the Mem bers of FICIC at
the 11th Ge ne ral Me eting; De cem ber
the 7th. Ro bert Ku siak pre sents a con -
cept of fur ther de ve lop ment for our or -
ga ni za tion as the new chap ter.

T
he eco no mic or der has be en go ing in to past
for the last years be fo re our ey es. Ho we ver, it
se emed that the world had be en sta ble, trans -

pa rent and re gu la ted by the lo gi cal or der. The world
eco no mic cri sis re de fi ned ma ny the ories, ma na ge -
ment mo dels and pro ved that ma ny eco no mi sts ha ve
ne ver de se rved to be an au tho ri ty. We ak per for man -
ce and lack of pre dic tion has be en shown in the field
of po li tics. 

To day's Eu ro pe an fu tu re has be en unk nown be -
cau se of eco no mic pro blems in ma ny co un tries and
the com pli ca ted so cial si tu ation. Apart from re la ti ve ly
bet ter si tu ation, Po land ne eds to be fo cu sed on dif fi -
cul ties which are har dly pre dic ta ble. We, the en tre pre -
neurs ta ke re spon si bi li ty for ho use holds and eco no -
mic to mor row. We ha ve to find the ways how to ma -
ke bu si ness in the ti mes mar ked by cri sis, de cay and
ma ny dif fi cult qu estions ha ve not be en an swe red yet.

Fo re ign In ve stors Cham ber of In du stry and Com -
mer ce se rved eco no my in a po si ti ve way in the last
twen ty years. The mem bers ha ve ta ken part in the
free mar ket cre ation pro cess with pas sion and fo ught
for au then tic fre edom of eco no mic ac ti vi ty for the last
two de ca des. To day, we ha ve to be much mo re ac ti -
ve in the pre sen ce of excep tio nal ly to ugh chal len ges

which we stand for. We owe it to the Cham ber's fo -
un ders; li ke Ste fan Le wan dow ski, Jan Wej chert and
tho se who to ok ca re for its de ve lop ment li ke Jó zef
Kla sa and Sta ni sław Ro ma now ski. 

Ho we ver, our work sho uld be dif fe rent to ta ke ef -
fect; mo re expan si ve, com pre hen si ve and ef fi cient. In
this way, we tried to in flu en ce the em ploy ers' or ga ni -
sa tions ve ry long ti me. 

In prac ti ce, the de ci sion was ma de by the Cham -
ber's Co un cil at the wor king me eting to al low my self,

as the mem ber of the col lec ti ve, to ap ply to ac cess
FICIC to Em ploy ers of Po land – the lar gest NGO or -
ga ni sa tion. This de ci sion has be en go ing to an no un -
ce to the Ge ne ral Me eting mem bers, the sta tu to ry
unit which po sses ses the po wer to jo in the fe de ra tion
of lo cal au to no my.

Two im por tant fe atu res co nvin ced us to do such
a step. The first one is abo ut achie ve ments in our bu -
si ness envi ron ment re pre sen ta tion li ke law is sue and
ca re of frien dly en tre pre neu rial con di tions. The se -
cond one is that this or ga ni sa tion has be en in te re sted
in the pu blic pro blems which go much fur ther than
bu si ness envi ron ment as far as ac ti vi ty is con cer ned.
We want the Cham ber's vo ice to be si gni fi cant in the
na tio nal de ve lop ment de ba te. We want to be an im -
pel ler of ne ces sa ry ac ti vi ties and an ori gi na tor of pro -
jects. This ac ces sion will help us un do ub te dly. 

We ha ve to re mem ber that the re are the strong
part ners in front of us – the go vern ment, mar ked of
re spect by so cie ty as well as the tra de unions which
try to re or ga ni ze the cur rent po si tion. It is much bet -
ter to fi ght for own bu si ness in this way whi le, for
in stan ce, to in flu en ce the Tri par ti te Com mit tee prio -
ri ties. 

As I dec la red after the elec tion of my per son to
the Cham bers' Pre si dent po si tion, we ha ve star ted
the new chap ter in the FICIC's ac ti vi ty. I be lie ve that
it has be en a pro per re me dy for the hard ti mes. 

At the sa me ti me, An drzej Ma li now ski (Em -
ploy ers of Po land Pre si dent – the lar gest NGO) hi -
gh li ghts the field of co ope ra tion: if the ship is he -
ard a call all hands on deck, it me ans that the en ti re
crew is con fron ted to the dan ger im me dia te ly. Em -
ploy ers of Po land be lie ve that the who le envi ron ment
sho uld jo in tly pur sue the ob jec ti ves which are the
most im por tant to the en tre pre neurs who ha ve be en
en ga ged in bu si ness in our co un try.

The FICIC ac ces sion, which I ha ve a pri vi le ge to
con duct, is com men ted brie fly – thank You and get
down to work! The fact is symp to ma tic that the two
el dest or ga ni za tions com bi ne the ir po ten tials no wa -
days. The re cent exposé of Pri me Mi ni ster Do nald
Tusk has de pri ved of past il lu sions the in cor ri gi ble
opti mi sts, and what was in te re sting on Sep tem ber
this year, the Mi ni ster of Fi nan ce J. Ro stow ski de ve -
lo ped (tho ugh, it is do ubt ful whe ther he be lie ved in
that) in cre di bly opti mi stic ver sion of the bud get
for 2012. We knew that hard ti mes in e vi ta bly co me to
em ploy ers and an eco no mic prac ti cian, so pe ople
who own bu si nesses and expe rien ce the ef fects of

glo bal eco no mic di srup tion. Fur ther mo re, both
struc tu ral re forms and or di na ry bu si ness fa ci li ta tions,
which we re de man ded on ma ny years, can not ta ke
ef fect. The re fo re, we ta ke re spon si bi li ty for our com -
pa nies and tho usands of Po les; we must be mo re as -
ser ti ve and much mo re ef fec ti ve. And this can be
achie ved on ly if the em ploy er's vo ice so unds li ke
gre at har mo nio us sym pho ny or che stra, full of gre at
in stru men ta li sts, but with know led ge that the most
im por tant thing is the per fect so und... 

Em ploy ers of Po land re pre sent not on ly the ir
mem bers mo re than two de ca des, al tho ugh, the
mem bers' in te rest is obvio usly a prio ri ty. Our go al is
not to ce ase the strug gle for pro per law, to be an op -
po si tion to the eco no mic fre edom di mi nu tion, to ca -
re for frien dly envi ron ment for en tre pre neurs and to
pro test aga inst the ac tions which are mo ti va ted by
po li ti cal con si de ra tions, and often cor rupt the achie -
ve ments of Po lish em ploy ers. The se cond area is an
ac ti ve in te rest in pu blic af fa irs far bey ond our envi -
ron men tal in te re sts – to par ti ci pa te in a na tion wi de
de ba te on de ve lop ment and to pay so me at ten tion to
streng then our eco no mic com pe ti ti ve ness. We be lie -
ve that Po lish em ploy ers are too im por tant a gro up
and a strong in tel lec tu al ca pi tal to watch pas si ve ly
the events ra ther than to ta ke ca re on ly of the ir own
bac ky ard. We want to be, and are, an im pel ler of ne -
ces sa ry ac tions in Po land and an ori gi na tor of ne ces -

sa ry pro jects. Hen ce, in ter alia, mo men to us de ba te
was in i tia ted by the Po lish Em ploy ers on the most
dif fi cult chal len ges we fa ce as a so cie ty and the sta -
te. To day, when the po li ti cians ack now led ge what we
knew a long ti me ago that the re is no thing to dre am
abo ut Po land as a gre en is land; the bu si ness pe ople
sho uld ta ke part of re spon si bi li ty for the eco no mic
to mor row and the si tu ation of Po lish ho use holds. On
one hand, Em ploy ers want to ful fil its sta tu to ry du ties
by re vie wing le gi sla ti ve pro po sals and cor po ra te go -
ver nan ce in the best way, on the other one, to bring
the col lec ti ve wis dom of its mem bers – now al so
com pa nies which be long to FICIC – in the work for
be ne fi cial eco no mic pro spects for Po land. The re fo re,
we wo uld li ke to fo cus on the tra de which en for ces
de ve lop ment and ca ses which are the most sen si ti ve
to al low us to exist in the ful lest way. 

Mo re over, the re is an ar tic le on the new go -
vern ment at tempts. 
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Summary

Our goal is not to cease the
struggle for proper law

We want to be, and are, an
impeller of necessary actions
in Poland and an originator of

necessary projects.

Two important features
convinced us to do such 

a step.
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Kan ce la ria ofe ru je kom plek so wà ob s∏u g´ pro jek tów in we sty cyj nych. Z na szym udzia ∏em zo sta ∏o
zre ali zo wa nych na te re nie ca ∏ej Pol ski sze reg wie lo mi lio no wych in we sty cji, w tym z udzia ∏em sek -
to ra pu blicz ne go oraz przy wy ko rzy sta niu fun du szy unij nych.
Po wy ̋ ej od le wej: za k∏ad prze ro bu st∏ucz ki szkla nej w Pi le, bu do wa osie dla Wo la To wer w War sza -
wie, otwar cie Eu ro pej skie go Cen trum Zdro wia w Otwoc ku. 
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