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Z nowym rokiem weszliÊmy w nowy etap, zarówno w ˝y-
ciu Izby jak te˝ kraju. Zmiany kadrowe w Radzie Izby
oraz wyra˝ona przez Roberta Kusiaka zapowiedê dà˝e-
nia do zwi´kszenia udzia∏u ogó∏u cz∏onków w dzia∏alnoÊci
naszej organizacji, sk∏aniajà do wniosku o rych∏ym o˝y-
wieniu ˝ycia Izby w interesie zrzeszonych w niej przedsi´-
biorców, o czym szerzej na nast´pnych stronach „IZ”.
Nowy etap zaczà∏ si´ w ˝yciu kraju. Wybory do parlamentu, zapewne w paê-
dzierniku br., odb´dà si´ w szczególnie trudnym okresie: zagro˝enia stabilnoÊci
finansów paƒstwa w tym roku, a zw∏aszcza w nast´pnych latach. Wzrost zad∏u-
˝enia paƒstwa, zbli˝enie si´ do konstytucyjnie ustalonej granicy, która oznacza
powa˝ne finansowe k∏opoty, to rezultat wieloletniej polityki „na wyrost”: eskalowa-
nia wydatków, uszczuplania dochodów bud˝etu, a przede wszystkim zaniechania
realizacji programu naprawy finansów publicznych. OdpowiedzialnoÊç za zanie-
chanie, a tak˝e za szczodre przyznawanie przywilejów, obcià˝a kilka rzàdów, które
– dodatkowo – nie wykorzysta∏y okresu prosperity dla przeprowadzenia reform.
Sytuacja nabrzmiewa∏a z roku na rok, w czym swój udzia∏ mia∏ te˝ Êwiatowy kry-
zys 2008 – 2009 roku. W tym roku, wobec narastajàcego zagro˝enia, rzàd wprowa-
dzi∏ nieznaczne podwy˝ki podatków i kosmetyczne raczej ograniczenia wydatków,
szykujàc ponadto zmiany w finansowaniu reformy emerytalnej, co wzbudzi∏o burzliwà
dyskusj´ i zarzuty o zaniechanie prawdziwych reform, kosztem uderzenia w przysz∏ych
emerytów. Sta∏o si´ to ju˝ zaczàtkiem przedwyborczej kampanii, nie tyle merytorycznej,
ile obliczonej na zdobycie poklasku. Styl dyskusji, podobny do podsycanej nadal deba-
ty po smoleƒskiej katastrofie, nie zapowiada opartej na rzeczowych programach walki
o wyborców. Zrozumia∏e przy tym, ̋ e w pespektywie jesiennej batalii o g∏osy, trudno przy-
puszczaç, by rzàd, samobójczo, jako program wyborczy przedstawi∏ projekty ustaw
o podniesieniu wieku emerytalnego, zniesienia wszelkich przywilejów bran˝owych, zmia-
ny KRUS itp., czyli zaproponowa∏ reformy, z których ka˝da nie spodoba si´ okreÊlonej cz´-
Êci elektoratu. Odk∏adajàc reformy, rzàd sta∏ si´ jednak „ch∏opcem do bicia” podwójnie.
Obcià˝any ju˝ jest tak˝e za wszelkie niedostatki, za powódê, podwy˝ki cen itp., teraz kryty-
kujà go te˝ Êrodowiska, które potrzeb´ reform rozumiejà. 
W jakiej mierze aktualne trudnoÊci i ∏atwoÊç znajdowania cz´sto nader demagogicznych ar-
gumentów w atakowaniu premiera Tuska, rzàdu i jego politycznego zaplecza (dodajmy:
przy pope∏nianych przez rzàd b∏´dach, które ∏atwo wykorzystaç) odbijà si´ na wyborczych wy-
nikach i… kszta∏cie przysz∏ego rzàdu? Do wyborów jeszcze osiem miesi´cy, g∏osy mogà si´
ró˝nie roz∏o˝yç, a liczba partii, które uzyskajà mandaty, zapewne wzroÊnie. Dla wszystkich wy-
borców, dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa wa˝ne jest (tak˝e dla tych, którzy sobie z tego nie zdajà
sprawy), by przysz∏y rzàd by∏ zdeterminowany i przygotowany do szybkiego wdra˝ania reform.
Bo inaczej – jak to obrazowo wyrazi∏ zwiàzany z naszym Êrodowiskiem prof. Witold M. Or∏owski
– b´dziemy zmierzaç w stron´ przepaÊci.
By∏oby idealnie, gdyby, mimo walki wyborczej, g∏ówne si∏y polityczne kraju wspólnie zdecydowa-
∏y o wdra˝aniu reform ju˝ obecnie, ze wspólnym podj´ciem za nie odpowiedzialnoÊci. Niestety,
na naiwne myÊlenie w realnej polityce nie ma miejsca. Pozostaje liczyç na to, ˝e partie, które przy-
mierzajà si´ do obj´cia po wyborach rzàdów, czy to samodzielnie, czy w koalicji, ju˝ w trakcie kam-
panii wyborczej przygotujà pe∏nà dokumentacj´ dzia∏aƒ reformatorskich. Tak aby jeszcze w ostat-
nich tygodniach obecnego roku móc wnieÊç do Sejmu projekty aktów prawnych, niezb´dne dla sta-
bilizacji finansów paƒstwa.
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Z ˚YCIA IZBY

czej Rady Izby rekomendujàce Radzie projekt prelimi-
narza bud˝etowego Izby na rok 2011. W oparciu o nie
Rada podj´∏a uchwa∏´ o zatwierdzeniu preliminarza.

W sprawach organizacyjnych, które referowa∏ wi-
ceprezes M. Mazurek podj´to nast´pujàce decyzje
i uchwa∏y:

a) przyj´to rezygnacj´ Leonarda PraÊniewskie-
go z funkcji wiceprezesa Rady.

b) przyj´to w poczet cz∏onków Izby firm´ ID Mar-
keting.

c) uzupe∏niono sk∏ad cz∏onków Rady, powo∏ujàc
Roberta Kusiaka i powierzajàc mu funkcj´ wi-
ceprezesa Rady Izby.

d) Rada przychyli∏a si´ do proÊby Stanis∏awa
Romanowskiego o zwolnienie go z funkcji
dyrektora generalnego z dniem 1 lutego 2011
r., podejmujàc jednoczeÊnie uchwa∏´ o powo-
∏aniu go z ww. dniem na stanowisko doradcy
Rady Izby – cz∏onka Zarzàdu do dn. 31 grud-
nia 2011 r. z zachowaniem dotychczasowych
warunków anga˝u.

Drugie posiedzenie Rady Izby, które odby∏o

si´ 28 stycznia br. by∏o poÊwi´cone g∏ów-
nie sprawom organizacyjno-kadrowym,
rozpocz´tym na posiedzeniu w grud-
niu 2010 r.

Na wst´pie Uchwa∏à nr 1 Rada przyj´-
∏a jednog∏oÊnie pisemnà rezygnacj´ Jacka
Kubicy ze stanowiska prezesa Rady Izby,
powierzajàc mu równoczeÊnie funkcj´ wi-
ceprezesa.

Uchwa∏à nr 2 podj´tà jednog∏oÊnie
Rada odwo∏a∏a Roberta Kusiaka z funkcji
wiceprezesa, powo∏ujàc go na Prezesa Ra-
dy IP-HIZ.

Uchwa∏à nr 3, podj´tà jednog∏oÊnie,
Rada postanowi∏a powo∏aç na stanowisko
dyrektora generalnego Zarzàdu Izby
z dniem 2 lutego 2011 r. Wojciecha Mi-
cha∏a S∏upeczaƒskiego, którego rekomen-
dowa∏ S. Romanowski, ust´pujàcy dyrektor
zarzàdu.

Uchwa∏à nr 4 Rada odwo∏a∏a z dniem 1 lute-
go 2011 r. Stanis∏awa Jarzàbka z Zarzàdu Izby oraz
ze stanowiska zast´pcy dyrektora generalnego.

Uchwa∏à nr 5 Rada powo∏a∏a z dniem 2 lute-
go 2011 r. dotychczasowego cz∏onka Zarzàdu An-
drzeja Gryna na stanowisko zast´pcy dyrektora ge-
neralnego Zarzàdu Izby.

Po podj´ciu ww. decyzji kadrowych, chcàc daç
czas oraz szans´ nowemu prezesowi oraz dyrektoro-
wi Zarzàdu na „rozwini´cie skrzyde∏” – jak to okreÊli-
li uczestnicy posiedzenia – Rada zdecydowa∏a o wy-
znaczeniu terminu Walnego Zgromadzenia
na dzieƒ 15 grudnia br.

W ostatnim punkcie obrad Rada podzi´kowa∏a
ust´pujàcym cz∏onkom Zarzàdu, wyra˝ajàc im uzna-
nie za dotychczasowà wieloletnià wspó∏prac´ oraz
pogratulowa∏a wyboru nowemu Prezesowi i nowym
cz∏onkom Zarzàdu.
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Dwa posiedzenia 
Rady Izby

O
bydwa zebrania prowadzi∏ wicepre-
zes Rady Wac∏aw Miàsek, który
podczas obrad 16 grudnia minio-

nego roku przypomnia∏ najwa˝niejsze
przedsi´wzi´cia podejmowane przez Izb´
w 2010 r.

Wymieni∏ wÊród nich:
– spotkanie cz∏onków Izby z przedstawi-

cielami Banku HSBC 28 stycznia 2010 r.
w teatrze Kamienica w Warszawie. 

Temat: strategie inwestycyjne w dobie globalne-
go kryzysu.

– spotkanie Êrodowiskowe z przewodniczàcym
sejmowej Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka,
pos∏em Ryszardem Kaliszem, 7 kwietnia 2010 r.

Temat: WolnoÊç gospodarcza i jej zagro˝enia.
– spotkanie Êrodowiskowe z przedstawicielami

firmy maklerskiej Bohemia IZ s. r. o. 12 czerw-
ca 2010 r.

Temat: Inwestowanie na rynku akcji.
– spotkanie Êrodowiskowe z przewodniczàcym

sejmowej Komisji Przyjazne Paƒstwo, pos∏em Ada-
mem Szejnfeldem, 4 listopada 2010 r.

Temat: Paƒstwo silne gospodarkà.
– liczne dzia∏ania podejmowane przez Izb´ w sej-

mie, rzàdzie oraz w mediach, w obronie interesów
firm cz∏onkowskich o profilu ochrona Êrodowiska
– utylizacja odpadów.

W kolejnym punkcie obrad wiceprezes W. Miàsek
przedstawi∏ wspólne stanowisko przewodniczàcych Ko-
misji Rewizyjnej oraz Komisji Finansowo-Gospodar-

Pierwsze 16 grudnia 2010 r.
i drugie 28 stycznia 2011 r. cha-
rakteryzowa∏y wa˝ne wydarze-
nia i decyzje merytoryczne i ka-
drowe w wyniku których,
w przekonaniu cz∏onków Rady,
winno nastàpiç „nowe otwar-
cie”, nowy etap w dzia∏alnoÊci
Izby, najstarszej organizacji pra-
codawców powo∏anej, przypo-
mnijmy, 19 czerwca 1989 r.
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CV
Wtedy nikt go w Polsce nie zna∏, nikt mu te˝ nie da∏
przys∏owiowego „pierwszego miliona” na rozkr´cenie
biznesu. Przeciwnie – w 1976 r. majàc 21 lat, ze 100
dolarami w kieszeni wyjecha∏ z Polski i zdecydowa∏
si´ pozostaç poczàtkowo w Niemczech, nast´pnie we
Francji, gdzie za∏o˝y∏ rodzin´ i osiad∏ na sta∏e.
Na d∏ugie 26 lat, których nie zmarnowa∏, poznajàc j´-
zyk, zdobywajàc solidne wykszta∏cenie najpierw
na paryskich, a potem na japoƒskich uczelniach i do-
Êwiadczenie zawodowe w wydawnictwie „Le Figaro”,
gdzie przeszed∏ przez wszystkie szczeble kariery
od pracownika do dyrektora departamentu „portage
a domicile”.

Robert Kusiak jest klasycznym przyk∏adem Pola-
ka na obczyênie, na którego sukces z∏o˝y∏y si´: ci´˝-
ka praca, konsekwentne dà˝enie do celu i szcz´Êcie
w ˝yciu. W ponad 20-letniej historii Izby Inwestorów
Zagranicznych jest piàtym z kolei prezesem o pol-
skim rodowodzie, który emigrowa∏ i który powróci∏
z zagranicy. Jego poprzednicy: Stefan Lewandowski,
Stanis∏aw Szewczyk, Piotr Kempa, Jacek Kubica, któ-
rzy podobnie jak on (tylko wczeÊniej), „wybrali wol-

noÊç”, aby osiàgnàç sukces w obcym kraju, tak˝e
stawiali na solidnà prac´ i ∏ut szcz´Êcia. I wygrywali.
A kiedy wydawaç si´ mog∏o, ˝e osiàgn´li wszystko,
by móc tam pozostaç i ˝yç w dostatku, ka˝dy z nich,
nie wiedzieç czemu, ulega∏ czarowi pi´knego g∏osu

Ireny Santor, królowej polskiej piosenki i wraca∏. Tu,
do siebie, by robiç biznes.

Inaczej pewnie byç nie mog∏o bo – podobnie jak
u wszystkich wy˝ej wymienionych prezesów Izby
– najistotniejsza tego przyczyna wydaje si´ tkwiç
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The right man 
in the right place

Kiedy, przed ponad çwierçwieczem
prezentowa∏em Czytelnikom pewnego
poczytnego czasopisma sylwetk´ Ja-
na Kulczyka (wówczas poczàtkujàce-
go biznesmena) – przepowiadajàc mu,
˝e w przysz∏oÊci znajdzie swojego bio-
grafa, przez myÊl mi nie przesz∏o, ˝e
po latach, adresatem tej przepowiedni
mo˝e byç tak˝e nowy prezes Rady
Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwesto-
rów Zagranicznych w Polsce Robert
Kusiak.
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w dziedzicznie uwarunkowanych cechach charakteru,
które nad spokój i stabilnoÊç przedk∏adajà bycie
wÊród swoich, ruch, dzia∏anie, z czym wià˝e si´ nie-
uchronnie pewien element ryzyka.

UÊwiadomi∏em sobie w pewnym momencie z ca-
∏à wyrazistoÊcià – powie Robert Kusiak – ˝e stabili-
zacja i spokój nie dadzà mi tylu wra˝eƒ, ilu oczekuj´
od ˝ycia. Efekty, jakie daje ˝ycie konsumenta wcze-
Êniej zarobionych pieni´dzy sà bowiem ma∏o widocz-
ne i nudne, bo roz∏o˝one na lata. Natomiast efekty,
jakie mo˝na osiàgnàç w biznesie sà ewidentne, na-
macalne i nieporównywalnie szybsze, a wi´c dajàce
niepomiernie wi´cej satysfakcji i... adrenaliny. By∏em
– jak zapewne tak˝e wspomniani moi poprzednicy
w Izbie o polskich korzeniach – równie niecierpliwy,
ambitny, pragnàcy sukcesu. I nie ˝a∏uj´ swego wybo-
ru – przeciwnie, uwa˝am, ˝e by∏ optymalny”.

Biznes
Ten wybór Roberta Kusiaka to I. D. Marketing – fir-
ma, która istnieje od 15 lat przy ul. Ry˝owej w War-
szawie i rozwija si´ w post´pie geometrycznym.
Na miejscu parterowych zabudowaƒ drewniano-mu-
rowanych, gdzie w 2005 r. by∏em zaproszony na uro-
czystoÊci rocznicowe z okazji 10-lecia firmy, stoi dziÊ
nowoczesny biurowiec kipiàcy elektronikà i t´tniàcy
˝yciem. Sta∏o si´ tak dlatego, ˝e Robert Kusiak za∏o-
˝yciel, prezes i w∏aÊciciel firmy, która w pierwszych
latach wyst´powa∏a pod nazwà Market Access, trafi∏
w Êrodek tarczy. Firma rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
od dystrybucji prasy, by po krótkim czasie zajàç si´
dystrybucjà materia∏ów promocyjno-informacyjnych,
przede wszystkim materia∏ów reklamowych. Zas∏yn´-
∏a wówczas tym, ˝e w ciàgu jednego dnia potrafi∏a
rozprowadziç milion gazetek reklamowych dla sieci
Carrefour, uzyskujàc miano najbardziej sprawnego
prywatnego operatora pocztowego w Polsce.

Po kilku zaledwie latach dzia∏alnoÊci za poÊred-
nictwem I. D. Marketing ulotki, katalogi i inne prze-
sy∏ki promocyjno-informacyjne dociera∏y do czte-
rech milionów domostw. By∏a to wówczas niemal
nieznana w Polsce forma marketingu bezpoÊrednie-
go, która wyst´puje w dwóch formach: dystrybucji
adresowej, polegajàcej na przesy∏aniu imiennych
materia∏ów informacyjno-promocyjnych do skrzynek
pocztowych i dystrybucji bezadresowej, bezimiennej,
z jakà spotykamy si´ g∏ównie w postaci reklam za-
wieszanych na domowych furtkach lub zostawianych
pod drzwiami mieszkaƒ. 

W 2007 r. I. D. Marketing otworzy∏ w Warszawie
nowoczesne Centrum Logistyki, a rok póêniej prze-
kszta∏ci∏ si´ w spó∏k´ akcyjnà. By∏o to podyktowane
szybkim, intensywnym rozwojem firmy – dziÊ naj-
wi´kszej na rynku dystrybucji druków bezadreso-
wych. Firma prowadzi kolporta˝ i dor´czanie materia-
∏ów reklamowych, informacyjnych i druków bezadre-
sowych (ID Door Drop), dostarcza przesy∏ki adreso-
we, prowadzi cyklicznà obs∏ug´ kampanii (Direct Ma-
il) dystrybucj´ materia∏ów reklamowych bezpoÊred-
nio do mobilnych odbiorców (street marketing) oraz
doradztwo w zakresie marketingu bezpoÊredniego

i badaƒ geomarketingowych. Posiada 46 placówek
lokalnych we wszystkich województwach, dysponuje
siedmioma tysiàcami metrów powierzchni magazy-
nowej, 480 samochodami oraz w∏asnà siecià 2500
wyszkolonych dystrybutorów i kolporterów, którzy
w ka˝dym tygodniu docierajà, do 7 500 000 miesz-
kaƒ, a w ciàgu roku dystrybuujà 1 000 000 000 prze-
sy∏ek.

DziÊ I. D. Marketing wspó∏pracuje m.in. z Car-
refourem, Tesco, Ikeà, Grupà Metro, Auchan, Le-
roy Merlin, Go Sport. Jest cz∏onkiem Stowarzysze-
nia ELMA (European Letterbox Marketing Asso-
ciation), które zrzesza liderów rynku dystrybucji
materia∏ów reklamowych w Europie – firmy oferu-
jàce us∏ugi o najwy˝szym standardzie.

W 2002 r. I. D Marketing wst´puje do Izby In-
westorów Zagranicznych, a wkrótce potem,
w 2003 r. Rada Izby powo∏uje jej szefa na stano-
wisko wiceprezesa, które pe∏ni∏ przez 4-letnià ka-
dencj´ do marca 2006 r. Kilka miesi´cy wcze-
Êniej, 9 czerwca 2005 r. wraz z innymi cz∏onkami
Izby Robert Kusiak zostaje odznaczony krzy˝em
zas∏ugi przez Prezydenta RP.

Let’s lay aside business matters
i zastanówmy si´ w jaki sposób szef firmy, która roz-
wija si´ w takim tempie znajduje czas na inne spra-
wy, pozazawodowe. Na dom, rodzin´, ˝ycie towarzy-
skie, sport, prac´ dla Êrodowiska? Pozostanie to jego
tajemnicà!

Domu nie zaniedbuje. Z Ma∏gorzatà, wspania∏à
˝onà, której mu wielu zazdroÊci, zwiàza∏ si´ we Fran-
cji przed laty na dobre i z∏e – jak powiada. Tam jesz-
cze b´dàc, dorobili si´ solidnych pieni´dzy i dwóch
(na razie, gdy˝ Robert Kusiak nie powiedzia∏ ostatnie-
go s∏owa) dzielnych „Budrysów” – Nicolasa i Seba-
stiana, dziÊ kilkunastolatków. ˚on´ i synów zarazi∏
bakcylem golfa, który uprawia (nie wiadomo kiedy?)
od 16 lat w Polsce i na wielu polach Europy i USA.
Pole Golf de Monaco Mont Angeles, po∏o˝one na wy-
sokoÊci 1800 m, gdzie naturalnà przeszkod´ stanowi
g∏´boka przepaÊç osnuta g´stà mg∏à, fascynuje go
najbardziej. Jego gabinet przy ul. Ry˝owej, gdzie pro-
wadziliÊmy rozmow´, oprócz licznych trofeów i zwy-
ci´skich pucharów wype∏niajà kije golfowe i inne ak-
cesoria, choç zielonego chodnika ze sztucznymi do∏-
kami, jakie w swoim gabinecie w chwilach przezna-
czonych na relaks rozk∏ada jeden z najwi´kszych pol-
skich deweloperów, za∏o˝yciel i szef J. W Construc-
tion – J. Wojciechowski – nie zauwa˝y∏em.

Fascynuje go tak˝e sztuka. Ta przez du˝e S. I bu-
dzi szacunek mimo niepowodzeƒ, jakich doÊwiad-
czy∏, lansujàc jà z ca∏ych si∏ i tracàc na to spore pie-
niàdze. Mimo up∏ywu lat mój rozmówca, opowiada-
jàc o tym, nie ukrywa emocji. Po powrocie do Polski
– aby „zmazaç winy”, postanowi∏em przywieêç
Ojczyênie prezent – mówi Robert Kusiak. Prze-
nieÊç na polskie sceny g∏oÊny francuski musical
Notre Dame de Paris – wielki hit, b´dàcy jednym
z najwi´kszych wydarzeƒ w Êwiecie muzycznym tam-
tych lat. Chcia∏em udowodniç, ˝e w Polsce potrafimy

tak˝e zorganizowaç takie przedsi´wzi´cie. Dla jego
realizacji za∏o˝y∏em spó∏k´ polsko-francuskà Art Ma-
nagement, której bud˝et wynosi∏ 7 mln dolarów. Ideà
tà „zarazi∏em” ludzi kultury, nauki, najlepszych pol-
skich artystów. 

Jeden z nich, Jacek Cygan, tak o tym pisa∏:
„Drogi Robercie, po∏àczy∏a nas kiedyÊ idea zrealizo-
wania w Polsce znakomitego misicalu „Notre Dame
de Paris”. Twoja pasja, oddanie tej sprawie, zaanga-
˝owanie, by doprowadziç rzecz do koƒca, wydajà si´
dobrà legitymacjà. Umiesz jak ma∏o kto poÊwi´ciç
si´ dla sprawy wa˝nej dla ogó∏u, znasz si´ na organi-
zacji, mened˝erstwie i finansach. To ogromne atuty,
z pewnoÊcià przydatne w Twojej dzia∏alnoÊci, która
∏àczy wra˝liwoÊç na kultur´, estetyk´, poszanowanie
tradycji z umiej´tnoÊcià nowoczesnego sterowania
i zarzàdzania”. 

Do realizacji projektu nie dosz∏o. Opór materii
i opiesza∏oÊç urz´dnicza okaza∏y si´ silniejsze.

Z∏a jakoÊç prawa to jedna z g∏ównych 
barier rozwoju

Robert Kusiak uznaje tylko tzw. uczciwy biznes. Usta-
bilizowany, obliczony na d∏ugà perspektyw´. „Wol´
jadaç ∏y˝kà przez ca∏e ˝ycie – powiada – ani˝eli cho-
chlà przez tydzieƒ”.

Dlatego zalicza si´ do grona tych powa˝nych
i powszechnie szanowanych przedstawicieli Êrodowi-
ska biznesu, którzy dobre imi´ cenià wy˝ej od najlep-
szego nawet interesu.

Jest przeciwnikiem tych, którzy przychodzà
do biznesu po to, by – wykorzystujàc go jako tarcz´
– robiç wielkie pieniàdze szybko i bez skrupu-
∏ów. I choç stanowià tylko margines, ich dzia∏ania,
cz´stokroç stojàce na pograniczu zgodnoÊci z pra-
wem, wywo∏ujà fatalne reperkusje w spo∏eczeƒstwie.
Szkodzà przedsi´biorcom. Dostrzegajàc te szkodliwe
zjawiska i pi´tnujàc je przy ka˝dej okazji, przyczyn´
tego stanu rzeczy prezes Kusiak upatruje w z∏ym pra-
wie. Z∏a jakoÊç prawa to – jego zdaniem – jed-
na z g∏ównych barier w rozwoju przedsi´biorczo-
Êci. Chodzi o to – podkreÊla – aby przepisy prawa, fi-
nansowe zw∏aszcza, nie zostawia∏y furtek umo˝liwia-
jàcych bezkarne dzia∏ania niebieskim ptakom, którzy
ciàgnà jak çmy do Êwiat∏a wsz´dzie tam, gdzie sà
pieniàdze. JeÊli im si´ zamknie te furtki, jeÊli przepi-
sy b´dà mieç dla wszystkich jednakowà interpretacj´
preferujàcà uczciwoÊç i rzetelnoÊç, to amatorzy s∏od-
kich jab∏ek zrywanych cudzymi r´kami nie we w∏a-
snym ogrodzie szybko odejdà z biznesu. W stanowie-
niu prawa musi dojÊç do takiej sytuacji, w której
uczciwoÊç b´dzie si´ op∏acaç.

W powszechnym odczuciu ta sytuacja pogarsza
si´, zamiast polepszaç, a jednà z tego przyczyn jest
wadliwy proces legislacyjny, którego skutkiem jest
koniecznoÊç ciàg∏ego poprawiania b∏´dów legisla-
cyjnych. Jest to jeden z czynników inflacji prawa. In-
ny – to tysiàce aktów prawnych, ustaw i rozporzà-
dzeƒ, których ogrom sprawia, ˝e nie sà ich w stanie
poznaç nie tylko obywatele, tak˝e przedsi´biorcy,
a nawet prawnicy – ba, nawet kancelarie prawne.
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Liczba uchwalanych ustaw, ich nadmiar ujemnie
wp∏ywajà na ich jakoÊç, a nieprecyzyjne prawo daje
zbyt du˝à swobod´ interpretacji stosujàcym je
w praktyce urz´dnikom i skutkuje b∏´dnymi decyzja-
mi bez odpowiedzialnoÊci za nie. Przedsi´biorcy
z kolei, którzy na co dzieƒ muszà prowadziç dzia∏al-
noÊç zgodnà z przepisami, gubià si´ w ich gàszczu
i nie nadà˝ajà za zmianami, mimo i˝ anga˝ujà coraz
wi´cej czasu i Êrodków na szukanie obowiàzujàcej
wyk∏adni, zamiast si´ koncentrowaç na rozwoju firmy.

Dla inwestora polskiego i zagranicznego, dla ka˝-
dego, nie ma niczego gorszego od niestabilnych
przepisów – mówi Robert Kusiak. I dodaje: ka˝dy, kto
chce coÊ powa˝nego zrobiç, musi planowaç swoje
dzia∏ania nie na miesiàc lub rok, lecz na d∏ugi okres.

Mo˝e to wszak˝e czyniç jedynie w oparciu o przepisy
prawa, co do których ma pewnoÊç, ˝e b´dà obowià-
zywaç nie przez miesiàc, lecz przez wiele lat, ekono-
mia bowiem nie znosi ani improwizacji, ani tymcza-
sowoÊci, a zw∏aszcza ingerencji polityki, która jà ruj-
nuje.

Jaskrawym tego przyk∏adem jest forsowany
ostatnio projekt zmiany tzw. ustawy o odpadach
komunalnych oddajàcy w praktyce monopol sa-
morzàdom na utylizacj´ odpadów, odbierajàc
wszelkie prawa przedsi´biorcom od lat dzia∏ajà-
cym w bran˝y. Przeciwko jej uchwaleniu nasza
Izba przeciwstawia si´ od wielu miesi´cy, uzysku-
jàc wsparcie innych organizacji przedsi´biorców,
szczególnie mocne ze strony Andrzeja Malinow-

skiego – prezydenta Pracodawców RP – organiza-
cji, we wspó∏pracy z którà wià˝emy du˝e nadzieje
– powiedzia∏ prezes Kusiak, przypominajàc przy oka-
zji o swoim wystàpieniu w Sejmie, w sprawie wspo-
mnianego projektu ustawy o odpadach na posiedze-
niu Nadzwyczajnej Podkomisji Ochrony Ârodowiska
i Samorzàdu Terytorialnego w dniu 31 stycznia br.,
b´dàcym jego publicznym debiutem w charakterze
prezesa Izby Inwestorów Zagranicznych (tekst wystà-
pienia publikujemy obok – red. IZ).

Dzia∏aç w oparciu o zbiorowà màdroÊç
Da∏o to asumpt do postawienia mojemu rozmówcy
wielu pytaƒ o sens i cel dalszego dzia∏ania Izby
– apolitycznej organizacji powsta∏ej 19 czerw-
ca 1989 r., skupiajàcej inwestorów zagranicznych
i polskich wszystkich bran˝; w podtekÊcie kry∏o si´
pytanie o to, czy Izba wype∏ni∏a ju˝ swoje zadania,
czy te˝ nadal mo˝e sobie stawiaç ambitne nowe ce-
le. JeÊliby przyjàç drugi wariant, to trzeba odpowie-
dzieç na pytanie, czy Izba, jako reprezentant cz´Êci
Êrodowiska przedsi´biorców zarówno tzw. du˝ych
(KPMG, Solaris, ERA, Grupa Remondis itp.), jak
i tych ma∏ych, w swojej dzia∏alnoÊci powinna przyjàç
zasad´ równoleg∏ej realizacji celów reprezentacyjno-
-promocyjnych i celów pomocowych (doradczych,
szkoleniowych, interwencyjnych itp.). Jakie powinny
byç proporcje pomi´dzy tymi rodzajami dzia∏alnoÊci
w pracy Izby? Jakie jest miejsce Izby w ruchu samo-
rzàdowym i jaki powinna mieç stosunek wobec idei
uchwalenia ustawy o samorzàdzie gospodarczym
w takim kszta∏cie, by ów samorzàd by∏ faktycznym
partnerem dla administracji paƒstwowej? Jaka jest
rola Izby jako reprezentanta cz´Êci pracodawców, czy
jest potrzeba zaktywizowania dzia∏aƒ, zintensyfikowa-
nia lobbingu wspólnie z innymi organizacjami praco-
dawców dla poprawienia np. prawa finansowego,
prawa pracy, w kierunku zapewnienia równowa˝nych
praw i obowiàzków pracodawcy i pracobiorcy? 

*

Masa zadanych tu pytaƒ powoduje, ˝e mo˝-
na na nie odpowiedzieç jedynie w ogromnym skró-
cie, wr´cz has∏owo – mówi prezes Kusiak. Gdyby
chcieç odpowiedzieç na nie obszerniej wype∏ni∏yby
∏amy „Inwestora Zagranicznego” od pierwszej
do ostatniej strony. To wi´c co dziÊ powiem, jest mo-
im prywatnym widzeniem podniesionych tu proble-
mów i tematów, „podanym w pigu∏ce”. Ich rozwini´-
cia nale˝y szukaç, i zamierzamy to robiç, w oparciu
o konsultacje i rozmowy zarówno z cz∏onkami Rady
Izby, która powierzy∏a mi zaszczytnà funkcj´ prezesa,
jak i z przedstawicielami wszystkich firm cz∏onkow-
skich. Zamierzam bowiem – i to jest moje „poli-
tyczne credo” – sprawowaç t´ funkcj´ w konsulta-
cji ze wszystkimi cz∏onkami naszej wspólnej rodzi-
ny skupionej w Izbie, w oparciu o zbiorowà mà-
droÊç. Nie ukrywam, i˝ marzy mi si´ bardziej liczny,
bardziej aktywny udzia∏ w pracach Izby naszych
cz∏onków. Nie majàc patentu na màdroÊç, b´dziemy
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si´ staraç jako Rada realizowaç zarówno program
przyj´ty przez ostatnie Walne Zgromadzenie, jak
i wdra˝aç te pomys∏y i propozycje, których dostarczà
nasi cz∏onkowie, które przyniesie ˝ycie. Jestem zda-
nia, ˝e Izba w sposób bardziej aktywny ni˝ dotàd po-
winna wychodziç naprzeciw tym wszystkim proble-
mom i postulatom, z jakimi przyjdà jej cz∏onkowie.

Wracajàc do pytaƒ uwa˝am, ˝e polityk´ apoli-
tycznoÊci jako Izba prowadziliÊmy niezmiennie
od czasów rzàdu Mazowieckiego, starajàc si´ byç al-
bo partnerem w∏adzy, albo jej krytykiem, w sytu-
acjach zagro˝enia dla przedsi´biorców. I – moim
zdaniem – tak powinno byç nadal. Izba nadal powin-
na stawiaç sobie ambitne cele i staraç si´ je realizo-
waç, unowoczeÊniajàc jedynie formy. Cele bowiem
pozostajà te same. Co si´ zaÊ tyczy sposobu realiza-
cji przez Izb´ celów wymienionych przez pana, nieco
odmiennych dla tzw. du˝ych firm cz∏onkowskich i dla
ma∏ych, to – przy utrzymywaniu zasady: jedna firma
(du˝a czy ma∏a), jeden g∏os i te same prawa – powin-
no si´ dà˝yç do ich osiàgni´cia w sposób elastycz-
ny, w zale˝noÊci od potrzeby chwili i wagi sprawy.
Wszak wiadomo, ˝e du˝e firmy preferujà ró˝ne formy
lobbingu, ich szczególne zainteresowanie budzi
mo˝liwoÊç dotarcia poprzez Izb´ do oÊrodków decy-
zyjnych, polityków, itp. Ma∏e natomiast potrzebujà
od Izby przede wszystkim dzia∏aƒ interwencyjnych
w stosunku do w∏adz administracyjnych, oczekujà
wsparcia dla ich staraƒ zmierzajàcych do rozwiàzania
problemów trudnych, walki z patologià urz´dniczà
itp., które trudno zwalczaç w pojedynk´.

Samorzàd gospodarczy – kolejny temat wywo∏a-
ny przez pana. Problem niemal tak stary, jak sama
Izba i – jak dotàd – niezrealizowany. G∏ównie dlate-
go, ˝e liderzy niektórych organizacji biznesowych
ch´ç przewodzenia, nadmierne ambicje w∏asne
przedk∏adajà nad dobro Êrodowiska. Jest oczywiste,
˝e – aby byç faktycznym partnerem paƒstwowej ad-
ministracji gospodarczej, tak˝e dla bardziej skutecz-
nego przeciwdzia∏ania wszelkim z∏ym praktykom
obecnym w ˝yciu gospodarczym, zw∏aszcza wszech-
pot´˝nej biurokracji – powo∏anie jednej reprezentacji
sfederowanych organizacji przedsi´biorców jest po-
trzebne. Okazuje si´ jednak, ˝e to co oczywiste i ko-
nieczne, nie zawsze oznacza realne. WÊród organiza-
cji samorzàdu gospodarczego sà bowiem tak˝e takie,
w których wodzowskie zap´dy przewa˝ajà nad part-
nerskimi. Konsekwencjà tego jest kryzys Êrodowisko-
wy, którego koƒca nie widaç. 

Nasza Izba, jeÊli dobrze pami´tam, od poczàtku
konsekwentnie opowiada si´ za powo∏aniem
wspólnej reprezentacji przedsi´biorców i praco-
dawców. Wspólnej, to znaczy dzia∏ajàcej w struk-
turach sfederowanych organizacji samorzàdu go-
spodarczego, z którymi musi si´ liczyç ka˝da w∏a-
dza. Ale wspólnej, to tak˝e silniej zintegrowanej ni˝
dotàd, w oparciu jednak o zasady pe∏nej dobrowol-
noÊci, równoprawnoÊci i swobodnego wyboru.

Chcia∏bym bardzo, aby dla wspólnego dobra,
pójÊç tà drogà i osiàgnàç sukces. Do realizacji tej
idei b´d´ namawiaç zarówno w∏adze Izby, jak i na-

szych cz∏onków. JeÊli uzyskam ich akceptacj´, po-
czyni´ konkretne kroki, majàce na celu integracj´
dzia∏aƒ podejmowanych przez naszà Izb´, z tymi
które podejmujà Pracodawcy RP – najwi´ksza or-
ganizacja pracodawców w Polsce, powo∏ana, po-
dobnie jak IP-HIZ, w 1989 r. I – podobnie jak IP-
-HIZ – tak˝e apolityczna, stawiajàca sobie za cel
obron´ interesów pracodawców i pracobiorców,
d∏ugofalowy i bezkonfliktowy rozwój gospodarczy
i, co nader wa˝ne, otwarta na wspó∏dzia∏anie z in-
nymi organizacjami samorzàdu gospodarczego. 

Nie ukrywam, ˝e zrealizowanie tego marzenia,
urealnienie go przez codzienne dzia∏ania podej-
mowane przez IP-HIZ i przez Pracodawców RP, by-
∏oby naszym wspólnym sukcesem. By∏by to bo-

wiem pierwszy powa˝ny krok w kierunku zespole-
nia wysi∏ków na rzecz zjednoczenia Êrodowiska
po to, by w sprawach dla niego wa˝nych mog∏o
mówiç jednym g∏osem – podsumowa∏ prezes.

*

Spe∏nienia tych marzeƒ ˝yczy Cz∏onkom Izby, ca-
∏emu naszemu Êrodowisku ni˝ej podpisany, który
w trakcie rozmowy z prezesem Robertem Kusiakiem
przekonywa∏ si´ coraz bardziej o trafnoÊci jego wybo-
ru na t´ funkcj´ przez Rad´ Izby.

The right man in the right place.
5

Stanis∏aw Romanowski
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W
lutym tego roku stanowisko Izby przedsta-
wi∏ w Sejmie – na posiedzeniu nadzwyczaj-
nej Podkomisji Ochrony Ârodowiska i Sa-

morzàdu Terytorialnego – Robert Kusiak, prezes IP-
-HIZ. Poni˝ej zamieszczamy treÊç jego wystàpienia. 

„Nazywam si´ Robert Kusiak i jestem Prezesem
Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicz-
nych w Polsce.

Szanowna Pani Przewodniczàca,
Szanowne Panie Pos∏anki,
Szanowni Panowie Pos∏owie,
Izba, którà mam zaszczyt reprezentowaç, podtrzy-

muje swoje krytyczne stanowisko do projektu ustawy,
wyra˝one w piÊmie z dnia 6 grudnia ubieg∏ego roku
skierowanym do Prezydium Komisji Ochrony Ârodo-
wiska oraz Komisji Samorzàdu Terytorialnego. Z uwa-
gi na to, ˝e do powy˝szego pisma do∏àczyliÊmy kom-
pleksowà ocen´ projektu ustawy, ogranicz´ swojà
wypowiedê do kluczowych kwestii. 

1. Inwestorzy zagraniczni w bran˝y gospodarki
odpadami komunalnymi pojawili si´ w Polsce ju˝
w 1992 roku, majàc na wzgl´dzie otwarcie tej dzie-
dziny na wolnà konkurencj´. W latach nast´pnych ak-
tywnie uczestniczyli w prywatyzacjach miejskich za-
k∏adów oczyszczania oraz tworzyli inwestycje typu
greenfield. W efekcie inwestorzy zagraniczni zaj´li
znaczàcà pozycj´ w tej dziedzinie w Polsce.

2. Jak powszechnie wiadomo, ju˝ po wejÊciu
Polski do Unii Europejskiej, Sejm w dniu 8 lip-
ca 2005 r. uchwali∏ ustaw´ dokonujàcà komplekso-
wej nowelizacji ustaw odpadowych, w celu wdro˝e-
nia stosownych dyrektyw unijnych. Regulacje w niej
zawarte zachowa∏y wolnokonkurencyjny rynek
w dziedzinie obj´tej projektem rzàdowym. W tych
warunkach przedsi´biorcy, w tym inwestorzy zagra-
niczni, mieli pe∏ne podstawy, aby przyjàç, ˝e system
gospodarki odpadami komunalnymi ukszta∏towa∏ si´
docelowo i jest rozwiàzaniem trwa∏ym. Przedsi´bior-

cy mieli prawo nabraç pe∏nego zaufania do trwa∏oÊci
takiego systemu, tym bardziej, ˝e zgodnie z art. 10
ust. 3 i 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. musieli oni dosto-
sowaç swojà dzia∏alnoÊç do podwy˝szonych wyma-
gaƒ wynikajàcych z wdro˝enia unijnych dyrektyw. Po-
twierdzeniem dostosowania si´ do unijnych wyma-
gaƒ by∏o ustawowe zobowiàzanie przedsi´biorców
do otrzymania nowych – zaktualizowanych zezwoleƒ.
W wykonaniu tej ustawy inwestorzy zagraniczni otrzy-
mali nowe zezwolenia, z wa˝noÊcià nawet do ro-
ku 2017. Ponadto wy˝ej wymieniona nowelizacja
wprowadzi∏a, w art. 8 w ust. 4 ustawy o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach, podstaw´ do inwe-
stowania w instalacje do intensywnego zagospodaro-
wania odbieranych odpadów. W efekcie tego w kraju
powsta∏o wiele sortowni, zak∏adów paliw alternatyw-
nych i kompostowni, których wykaz nasza Izba prze-
kaza∏a w ubieg∏ym roku panu ministrowi B∏aszczyko-
wi z Ministerstwa Ârodowiska.

3. Projekt ustawy, w wersji skierowanej do prac
w Komisji Nadzwyczajnej, prowadzi w istocie do wy-
w∏aszczenia inwestorów zagranicznych z poczynio-
nych inwestycji, co narusza postanowienia dwustron-
nych traktatów o popieraniu i wzajemnej ochronie in-
westycji, a w tym: traktatu z RFN, Hiszpanià i Francjà.
Traktaty te zobowiàzujà Polsk´ do niewyw∏aszczania
inwestorów bez odszkodowania, jak równie˝ do ich
sprawiedliwego i równego traktowania. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e wygaszenie prawomocnych zezwoleƒ
na odbieranie odpadów, przed terminem ich wa˝no-
Êci, jak równie˝ przekreÊlenie w praktyce praw wyni-
kajàcych z setek tysi´cy, je˝eli nie milionów, wa˝nie
zawartych umów z w∏aÊcicielami nieruchomoÊci pro-
wadzi do bezpoÊredniego wyw∏aszczenia inwestorów
zagranicznych. Nast´pnym, bezpoÊrednim tego skut-
kiem b´dzie pozbawienie przedsi´biorców strumie-
nia w∏asnych odpadów do w∏asnych instalacji zbudo-
wanych w celu przetwarzania oraz zagospodarowa-
nia odbieranych odpadów. Nale˝y nadmieniç, ˝e
w praktyce arbitra˝owej poj´cie wyw∏aszczenia jest
rozumiane daleko szerzej, ni˝ to zosta∏o uj´te w kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W zwiàzku z powy˝szym pozwol´ sobie zaape-
lowaç, aby w trakcie prac w podkomisji nadzwyczaj-
nej, tak uregulowaç problemy praw nabytych oraz in-
teresów w toku inwestorów zagranicznych, aby
uchroniç Paƒstwo Polskie przed zarzutem naruszenia
traktatów mi´dzynarodowych ze wszystkimi tego kon-
sekwencjami. Inwestorzy zagraniczni nie sà bowiem
zainteresowani, co pragn´ z ca∏à mocà podkreÊliç,
dochodzeniem od Skarbu Paƒstwa odszkodowania
przed arbitra˝em mi´dzynarodowym, lecz chcà spo-
kojnie rozwijaç swoje przedsi´biorstwa w zaufaniu
do stabilnego prawa w naszym kraju.

Dzi´kuj´ za uwag´!” 5

J
eÊli ustawa wejdzie w ˝ycie, dokona rekomu-
nalizacji tej dziedziny gospodarki, wartej ok. 5
mld z∏ rocznie. Po 20 latach budowy gospo-

darki rynkowej, majàc zagwarantowanà w konstytu-
cji swobod´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, rzàd, w tym
przypadku minister Êrodowiska Andrzej Kraszew-
ski, chce ograniczyç wolny rynek i mo˝liwoÊç kon-
kurowania ró˝nych firm w konkretnej bran˝y. Chce
wyw∏aszczyç prywatnych przedsi´biorców! Je˝eli
ustawa wejdzie w ˝ycie, to po raz pierwszy po 1989 r.
wielki segment rynku zostanie wyj´ty spod regu∏
gospodarki rynkowej. Takich zamiarów przedsi´-
biorcy oraz reprezentujàcy ich Pracodawcy RP nie
mogà zaakceptowaç – stwierdza Andrzej Malinow-
ski.

Niebezpieczny precedens
Po 1989 roku bran˝a gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, podobnie jak ca∏a gospodarka narodo-
wa, zosta∏a uwolniona spod socjalistycznego mo-
nopolu i rozwija∏a si´ w warunkach wolnej konku-
rencji. Istniejàce przedsi´biorstwa oczyszczania by-
∏y prywatyzowane. Po wejÊciu Polski do UE, 29 lip-
ca 2005 r. Sejm uchwali∏ ustaw´ dostosowujàcà
gospodark´ odpadami do celów wynikajàcych z
unijnych dyrektyw. Prawodawca nie tylko utrzyma∏
wolnorynkowy system, lecz tak˝e stworzy∏ warunki
do intensywnego zagospodarowania przez przedsi´-
biorców odpadów we w∏asnych sortowniach i kom-
postowniach (odzysk i recykling). JednoczeÊnie na-
∏o˝y∏ na przedsi´biorców obowiàzek dostosowania
dzia∏alnoÊci do zaostrzonych wymagaƒ ekologicz-
nych oraz koniecznoÊç uzyskiwania nowych pozwo-
leƒ.

Wypracowany system, zachowujàc wszystkie
konstytucyjne zasady przewidziane dla spo∏ecznej
gospodarki rynkowej, zak∏ada∏ wspó∏prac´ i odpo-
wiedzialnoÊç w trójkàcie: gminy (wydawanie regu-
laminów utrzymania porzàdku i czystoÊci, udziela-
nie zezwoleƒ, kontrole oraz egzekwowanie systemu)
– przedsi´biorcy (dbanie o ekologi´, sprawozdaw-
czoÊç) – w∏aÊciciele nieruchomoÊci (zawieranie
umów z wybranym licencjonowanym przedsi´bior-
cà).

8 INWESTOR ZAGRANICZNY – STYCZE¡-MARZEC 2011

WYSTÑPIENIE PREZESA IP-HIZ
ROBERTA KUSIAKA W SEJMIE

Na temat nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystoÊci i porzàdku w gminach
wielokrotnie zabiera∏a g∏os nasza Izba,
negatywnie ustosunkowujàc si´ do
wielu proponowanych zmian, wskazu-
jàc zw∏aszcza naruszenie konstytucyj-
nej zasady wolnej konkurencji i zasady
swobody dzia∏alnoÊci gospodarczej,
zamiar wprowadzenia monopolu gmin
w tym zakresie, wyw∏aszczenie i po-
zbawienie przedsi´biorców praw naby-
tych oraz rozliczne inne fatalne konse-
kwencje.

Tego samego dnia, 1 lutego 2011,
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”* oraz
w „Rzeczpospolitej”** ukaza∏y si´ arty-
ku∏y Andrzeja Malinowskiego, prezy-
denta Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej. Data nieprzypadkowa. Tego
dnia rozpoczyna∏a bowiem obrady sej-
mowa nadzwyczajna podkomisja
ochrony Êrodowiska, która zajmuje si´
obecnie projektem nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku 
w gminach. Poni˝ej zamieszczamy
kompilacj´ tych artyku∏ów. 



Z ˚YCIA IZBY

Niestety, gminy od poczàtku bojkotowa∏y ten
system, chcàc przejàç t´ ga∏àê gospodarki. Efektem
jest projekt ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàd-
ku w gminach, który trafi∏ do Sejmu. Wynika z nie-
go, ˝e to, co raz zosta∏o ju˝ sprywatyzowane, mo˝e
znów powróciç do poprzedniego w∏aÊciciela, czyli
gmin. Projekt przewiduje, ˝e gminy automatycznie,
z mocy prawa, przejmà prawo do w∏asnoÊci odpa-
dów komunalnych. Spowoduje to, ˝e w jednej chwi-
li wygasnà wszystkie zezwolenia dla przedsi´bior-
ców i niewa˝ne stanà si´ miliony umów zawartych
przez przedsi´biorców z w∏aÊcicielami nieruchomo-
Êci. Pytanie, jak to si´ ma do konstytucyjnych zasad
paƒstwa prawa (ochrona praw nabytych oraz intere-
sów w toku), do umów mi´dzynarodowych w spra-
wie ochrony i popierania inwestycji lub do prawa
europejskiego?

Proponowana ustawa stwarza równie˝ bardzo
niebezpieczny precedens dla przedsi´biorców 
– dzisiaj odpady, a co jutro, mo˝e piekarnie? W do-
datku trzeba si´ b´dzie liczyç z roszczeniami od-
szkodowawczymi wobec Skarbu Paƒstwa oraz od-

p∏ywem inwestycji prywatnych z tego sek-
tora.

Podatek Êmieciowy
Na w∏aÊcicieli nieruchomoÊci na∏o˝y si´
podatek Êmieciowy, którego wysokoÊç b´-
dzie obliczana wed∏ug liczby osób za-
mieszka∏ych w danym domu. Wielki seg-
ment rynku zostanie oddany gminnym
biurokratom. Gminy skupi∏yby w swoich
r´kach pe∏nie praw i w∏adzy uchwa∏odaw-
czej (regulaminy, ceny), wykonawczej
oraz egzekucyjnej – wszystko w trybie
skarbowym i administracyjnym. Gminy
mog∏yby w sposób ca∏kowicie uznaniowy
objàç tym systemem równie˝ nierucho-
moÊci komercyjne, czyli zak∏ady produk-
cyjne, obiekty handlowe i us∏ugowe itp.

Obecny kszta∏t ustawy to powrót
do przesz∏oÊci. Przesz∏oÊci, w której pro-
cesami gospodarczymi sterowali r´cznie
urz´dnicy wykonujàcy partyjne polecenia.

Chcia∏bym wierzyç – stwierdza nast´pnie prezydent
Pracodawców RP – ˝e intencje ministra Êrodowiska
by∏y dobre. Mnie równie˝ dra˝nià góry Êmieci, któ-
re szpecà pi´kne polskie lasy. WÊród przedsi´bior-
ców sà pojedyncze czarne owce, które dok∏adajà
swojà cegie∏k´ do tego smutnego widoku. Popie-
ram walk´ z takimi patologiami. Obawiam si´ jed-
nak, ˝e proponowane rozwiàzania wcale tej szarej
strefy nie zlikwidujà, lecz jedynie przeniosà jà na in-
ne obszary. Spodziewane konsekwencje oddania
w∏adzy gminom b´dà zatrwa˝ajàce. Trzeba b´dzie
zatrudniç armi´ urz´dników – mo˝e 6, mo˝e 10 ty-
si´cy – do uruchomienia nadzoru i egzekwowania
systemu. Jak˝e wdzi´czne to pole do obsadzania
sto∏ków swoimi partyjnymi kolegami i znajomymi!

A potem rzàd i parlament b´dà szukaç pieni´dzy
dla CBA oraz CBÂ i dziwiç si´, ˝e szerzà si´ nepo-
tyzm i korupcja. Monopol gminy zdecydowanie
podniesie koszty funkcjonowania systemu, uczyni
go ma∏o konkurencyjnym i nieefektywnym – przy-
k∏ad Neapolu zasypanego górà Êmieci dobitnie po-
kazuje, na co mo˝emy si´ dobrowolnie skazaç… 

Istnieje lepsze rozwiàzanie
Nast´pnie autor wyra˝a przekonanie, ˝e kompromis
jest jeszcze mo˝liwy i apeluje do parlamentarzy-
stów, aby poszukali rozwiàzaƒ do przyj´cia dla
wszystkich uczestników spo∏ecznej gospodarki ryn-
kowej. Kompromis, który pozwoli du˝o taniej i sku-
teczniej zrealizowaç cele ustawy bez ryzyka szkody
dla przedsi´biorców. Mo˝na przecie˝ tak u∏o˝yç
wspó∏prac´ gmin i przedsi´biorców, aby osiàgnàç
efekty w zakresie poziomów recyklingu i odzysków. 

Gminy, spe∏niajàc funkcje regulacyjne i kontrol-
ne, mog∏yby w aktach prawa miejscowego ustalaç
minimalne cele w tym zakresie, a przedsi´biorcy
wziàç wspó∏odpowiedzialnoÊç za ich realizacj´. Gmi-
ny mog∏yby si´ skupiç na funkcjach: regulacyjnej
i kontrolnej, a przedsi´biorcy na rozwoju dzia∏alno-
Êci, w tym równie˝ na budowie i eksploatacji instala-
cji do odzysku wst´pnego. Gminy mog∏yby równie˝
mieç g∏os decydujàcy w zakresie docelowych miejsc
odzysku (unieszkodliwiania) zmieszanych odpadów
komunalnych oraz pozosta∏oÊci z ich wst´pnego
przetwarzania. Pozwoli∏oby to budowaç nowoczesne
instalacje do termicznego przekszta∏cania odpadów.

Z tych wzgl´dów sprzeciwiam si´ zamachowi na
wolny rynek, swobod´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,
Êwi´tà zasad´ konkurencji i bezpieczeƒstwo inwesty-
cji przedsi´biorców. Chodzi o fundamentalne zasady
konstytucyjne, szacunek dla prawa i podstaw ∏adu
ekonomicznego paƒstwa. Dlatego, panie ministrze,
szanowni parlamentarzyÊci – nie idêmy tà drogà!
Poszukajmy wspólnie rozwiàzaƒ do przyj´cia dla
wszystkich uczestników spo∏ecznej gospodarki
rynkowej – koƒczy prezydent Pracodawców Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

*Pod tytu∏em: „Prawodawca podwa˝a zasad´ swobody

dzia∏alnoÊci gospodarczej. Projekt nowelizacji ustawy

o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach to zamach

na wolny rynek”.

**Pod tytu∏em: „Chcemy góry Êmieci jak w Neapolu? Pro-

jekt ustawy (…) to powrót do monopolu w∏adzy. Wolno-

rynkowej gospodarce nak∏ada si´ kaganiec”.

5

9INWESTOR ZAGRANICZNY – STYCZE¡-MARZEC 2011

Nowelizacja ustawy o odpadach

B¢DZIE DRUGI NEAPOL! 
– ostrzega ANDRZEJ MALINOWSKI, 

Prezydent Pracodawców RP



Z ˚YCIA IZBY

W
konferencji prasowej urzàdzonej przez Le-
wiatana po stronie organizatora wyst´po-
wali: Daria Kulczycka, dyrektor Departa-

mentu Energii i Zmian Klimatu PKPP oraz Grzegorz
Lang, sekretarz Rady Infrastruktury. W charakterze
eksperta uczestniczy∏ Micha∏ Dàbrowski, prezes fir-
my Remondis Sanitech w Poznaniu.

Jak podkreÊlili organizatorzy, przedsi´biorcy wi-
dzà potrzeb´ podj´cia zdecydowanych kroków s∏u˝à-
cych poprawie sytuacji w gospodarce komunalnej.
PodkreÊlajàc, ˝e ingerencja w wolny rynek powin-
na byç mo˝liwie najmniejsza, zgadzajà si´, ˝e g∏ów-
nym powodem zaproponowania tak fundamentalnej
nowelizacji jest koniecznoÊç „uszczelnienia systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi”. Ma to
s∏u˝yç wywiàzaniu si´ Polski z na∏o˝onych na paƒ-
stwa Unii Europejskiej obowiàzków redukcji masy
odpadów trafiajàcych na sk∏adowiska i osiàgni´ciu
odpowiedniego poziomu recyklingu. Dzi´ki przej´ciu
przez gminy tzw. w∏adztwa nad odpadami, instalacje
przetwarzania Êmieci majà mieç stabilny dop∏yw „su-
rowca”.

Przeciwko przedsi´biorcom i… Skarbo-
wi Paƒstwa

Autorzy nowelizacji (a w gruncie rzeczy nowej usta-
wy) powo∏ujàc si´ na niezb´dnoÊç uszczelnienia sys-

temu, nie przedstawili jednak analizy obecnego sta-
nu rzeczy. Nie odpowiedzieli zw∏aszcza na pytanie,
dlaczego dzisiejsze kompetencje samorzàdów tery-
torialnych w tym zakresie okaza∏y si´ niewystarczajà-
ce? Gminy mogà przecie˝ kontrolowaç w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci i egzekwowaç obowiàzki wynikajàce
z ustawy. Nie wiadomo te˝, czy nowa ustawa faktycz-
nie uszczelni system i ograniczy szarà stref´.

Proponowane przepisy – zdaniem Lewiata-
na – bagatelizujà skutki, jakie zmiana systemu b´dzie
mia∏a dla przedsi´biorców funkcjonujàcych w bran˝y,
na rynku jest bowiem wiele firm, które dokona∏y bar-
dzo znaczàcych inwestycji w organizacj´ odbioru od-
padów, a przede wszystkim w kosztowne instalacje
s∏u˝àce ich przetwarzaniu. Nie kwestionujàc koniecz-
noÊci respektowania unijnych regulacji, trzeba zwró-
ciç uwag´ na zaniepokojenie przedsi´biorców pro-
jektowanymi rozwiàzaniami.

Pociàgn´∏yby one za sobà powa˝ne ryzyko po-
nownej komunalizacji gospodarki opadami. Tak rady-
kalnemu odwrotowi od wolnego rynku muszà towa-
rzyszyç odpowiednie Êrodki zapobiegajàce narusze-
niu praw s∏usznie nabytych, a tak˝e uprawnionych
oczekiwaƒ, jakie przedsi´biorcy mogà mieç wobec
paƒstwa. Wbrew temu, co piszà autorzy projektu
w jego uzasadnieniu, mo˝liwe b´dà roszczenia skie-
rowane przeciwko Skarbowi Paƒstwa przez tych inwe-
storów, którzy zostanà poszkodowani wskutek wpro-
wadzenia nowych przepisów.

Organizatorzy konferencji zwrócili te˝ uwag´, i˝
mo˝e dojÊç do powstania nadmiaru mocy instalacji.
Inwestorów – w tym powa˝nych zagranicznych – nie-
pokoi fakt, ˝e w projekcie nie przewidziano mechani-
zmu inwentaryzacji mocy przetwórczych. Istnieje
obawa, ˝e gminy obcià˝one nowymi obowiàzkami
budowy i eksploatowania instalacji, b´dà powi´ksza-
∏y moce w sposób nieskoordynowany. W krótkim
czasie sta∏o si´ tak w niektórych krajach wprowadza-
jàcych podobne rozwiàzania.

Projektowany system rodzi podobne niebezpie-
czeƒstwo, tym wi´ksze, ˝e obowiàzek zapewnienia
instalacji spoczywaç b´dzie na gminach, które z na-
tury rzeczy nie kierujà si´ tak rygorystycznym ra-
chunkiem ekonomicznym jak przedsi´biorcy prywat-
ni. Nie tylko zatem mo˝e dojÊç do marnotrawienia

Êrodków publicznych na zb´dne moce przetwórcze,
ale i do pogrà˝enia inwestorów prywatnych.

„W tej sytuacji Lewiatan z zaniepokojeniem przyj-
muje kierunek niektórych rozwiàzaƒ w nowelizacji.
Nie widzimy powodu, aby cenà za realizacj´ s∏usz-
nych przecie˝ celów, by∏o tak znaczàce ograniczenie
zasad wolnego rynku” – podsumowujà organizatorzy
konferencji.

Odpadowe by passy
Wyst´pujàcy jako ekspert Micha∏ Dàbrowski te˝ jest
zdania, ˝e obowiàzujàca ustawa nie spe∏ni∏a oczeki-
waƒ, jednak nie podj´to analizy przyczyn jej dysfunk-
cjonalnoÊci, skupiajàc si´ na mizernych efektach.
A trzeba przypomnieç, ˝e tak naprawd´ – w wyniku
uwarunkowaƒ prawnych, faktycznych i finansowych
– obowiàzujàca dziÊ regulacja w praktyce zacz´∏a
dzia∏aç od niedawna i dopiero wychodzi z fazy rozru-
chu. Z ró˝nych przyczyn – i w∏aÊnie owe przyczyny
trzeba likwidowaç, zamiast generalnie zmieniaç zasa-
dy gry – nadal cz´sto stosowany jest system obejÊç,
Êmieciowych by passów: od mieszkaƒca do lasu,
z omini´ciem legalnych wysypisk, sortowni, recy-
klingu i przetwórstwa. Pomocnà w likwidacji tego
procederu by∏aby policja ekologiczna, ale po prostu
jej nie ma. W ogóle szerszym elementem nowej stra-
tegii powinno byç oddzielenie struktur kontrolnych
od pozosta∏ych, bo wed∏ug projektu gmina mia∏aby
nowe obowiàzki i sama sprawdza∏a ich wykonanie
przez siebie (!).

Ekspert zwróci∏ m.in. uwag´, ˝e potrzebny b´dzie
stabilny dop∏yw „strumienia odpadów” do instalacji.
Tymczasem przewidziane w nowelizacji bariery tery-
torialne mogà sprawiç, ˝e jednym samorzàdom
Êmieci b´dà si´ wylewa∏y, a w innych tzw. moce
przerobowe stanà niewykorzystane. Zw∏aszcza, ˝e
wojewódzkie plany sà mechanicznie przenoszone
na ni˝sze szczeble, bez oglàdania si´ na faktyczne
potrzeby terenu.

Innà kwestià, bodaj najwa˝niejszà, jest okreÊlenie
przetargu jako j e d y n e j drogi prowadzàcej do wy-
boru firmy zajmujàcej si´ odbiorem odpadów komu-
nalnych, co zresztà i tak nie usunie w stu procentach
mo˝liwoÊci dzia∏aƒ korupcyjnych. 
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Do gminy 
czy do lasu?

Od wielu miesi´cy IP-HIZ protestuje
przeciwko niekonstytucyjnym, naru-
szajàcym zasady wolnego rynku i kon-
kurencji, przepisom projektowanej
przez rzàd nowelizacji ustawy o utrzy-
maniu czystoÊci i porzàdku w gmi-
nach. Towarzyszàce naszym prote-
stom poszukiwanie sojuszników wÊród
bratnich organizacji przynios∏o wspar-
cie poczynaƒ IP-HIZ przez Andrzeja
Malinowskiego, prezydenta Praco-
dawców Rzeczypospolitej Polskiej
(o czym wczeÊniej) oraz przez PKPP
Lewiatan (o czym poni˝ej).



Z ˚YCIA IZBY

W
wyniku prowadzonej przez Grup´ SARIA
dzia∏alnoÊci usuwania i unieszkodliwiania
odpadów zwierz´cych, spo˝ywczych, mate-

ria∏u pochodzàcego z przemys∏u mi´snego i rolnictwa,
SARIA sta∏a si´ znaczàcym producentem karm dla
zwierzàt gospodarskich, nawozów dla rolnictwa, bio-
paliw i dodatków energetycznych oraz surowców dla
przemys∏u chemicznego i kosmetycznego. Ponadto,
SARIA produkujàc najwy˝szej jakoÊci skóry zwierz´ce,
posiada swój znaczàcy udzia∏ w sukcesie bran˝y mo-
toryzacyjnej, zw∏aszcza firm Porsche, BMW czy Mer-
cedes.

Typ i rodzaj prowadzonej produkcji z jednej strony
oraz ciàg∏e inwestycje w najnowsze technologie i roz-
wiàzania zwiàzane z bezpieczeƒstwem i ochronà Êro-
dowiska, stawiajà Grup´ SARIA w czo∏ówce proekolo-
gicznych firm europejskich i Êwiatowych.

Globalny jest tak˝e zasi´g Koncernu RETHMANN,
do którego nale˝y SARIA wraz z bran˝owymi Grupami
Rhenus i REMONDIS. Wspomniane trzy spó∏ki bran˝o-
we dzia∏ajà w 39 krajach i posiadajà ponad 800 regio-
nalnych oddzia∏ów. Dla Koncernu RETHMANN pracu-
je 40 tys. pracowników, którzy w 2009 roku wypraco-
wali obrót na poziomie ponad 9 mld euro. Tym samym,
rodzinna firma RETHMANN sta∏a si´ jednym z najwi´k-
szych na Êwiecie prywatnych przedsi´biorstw us∏ugo-
wych dzia∏ajàcych nie tylko w bran˝y unieszkodliwiania
i recyklingu odpadów, ale tak˝e majàcej wp∏yw na go-
spodark´ wodnà i paliwowà w wielu paƒstwach.

Dr Kurt Stoffel prezes Zarzàdu Grupy SARIA okre-
Êli∏ podstawowe cechy, jakimi powinno si´ charaktery-
zowaç wspó∏czesne przedsi´biorstwo. Sà to: dyna-
miczny rozwój, poszerzanie mi´dzynarodowego cha-
rakteru oraz nieustanne powi´kszanie spektrum us∏ug
i produktów oferowanych klientom. Aspekty te idà
w parze ze zdecentralizowanà organizacjà zarzàdzania
i zatrudnieniem we wszystkich dzia∏ach zaanga˝owa-
nych, myÊlàcych i dzia∏ajàcych przedsi´biorczo kadr
kierowniczych i specjalistycznych.

Musimy rozszerzyç dzia∏alnoÊç
Gwarantem przyj´cia i wdro˝enia powy˝szych za∏o˝eƒ
w Grupie SARIA dzia∏ajàcej na terenie Polski by∏o po-

wo∏anie w paêdzierniku 2009 roku Marka Osieckiego
na stanowisko prezesa spó∏ki. 

Nowo mianowany prezes stanà∏ przed nie lada wy-
zwaniem. G∏ównym problemem by∏a koniecznoÊç wy-
pracowania strategii spó∏ki, strategii dostosowanej
do realiów polskiego rynku. JednoczeÊnie nale˝a∏o
uwzgl´dniç trendy i perspektywy bran˝y utylizacyjnej,
nie tylko na najbli˝sze lata, lecz tak˝e w dalszej przy-
sz∏oÊci.

„Obecnie polskie oddzia∏y SARII przetwarzajà rocz-
nie ok. 200 tysi´cy ton produktów ubocznych pocho-
dzenia zwierz´cego – mówi Marek Osiecki. – Polska
spó∏ka SARIA w czterech wiodàcych zak∏adach: w D∏u-
gim Borku, Wielkanocy, Przewrotnem i Czempinie za-
trudnia bez ma∏a 500 pracowników. Zak∏ady te repre-
zentujà najwy˝szy poziom techniczny i pos∏ugujà si´
najnowoczeÊniejszymi technologiami. Sà to pryncy-
pialne standardy, które obowiàzujà w ca∏ej europejskiej
Grupie SARIA. Ich osiàgni´cie i utrzymanie wymaga
znacznych nak∏adów finansowych i dlatego musimy
myÊleç o rozszerzaniu prowadzonej przez nas dzia∏al-
noÊci, tak aby nasze us∏ugi pokrywa∏y si´ z oczekiwa-
niami rynku i w konsekwencji pozwoli∏y nam na ekono-
micznie bezpieczne funkcjonowanie. Po wnikliwej ana-
lizie rynku postanowiliÊmy inwestowaç w zakresie bio-
gazowi oraz spalarni. Sà to obszary, które do tej pory,
nie by∏y obj´te dzia∏alnoÊcià SARII w Polsce.”

Ponadto, prezes Osiecki zwraca uwag´ na mo˝li-
woÊci Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z przetwarzaniem
odpadów spo˝ywczych pochodzàcych z handlu i ga-
stronomii. Krajowe i wspólnotowe przepisy, które re-
gulujà ten obszar ulegajà, mo˝e nie rewolucyjnym, ale
za to stopniowym i sta∏ym zmianom. Tak˝e, w coraz
wi´kszym stopniu ogranicza si´ sk∏adowanie odpadów
organicznych, choçby poprzez wzrost kosztów za u˝yt-
kowanie wysypisk. 

Konkurencja oparta na zdrowych zasadach
SARIA Polska nie obawia si´ konkurencji firm utyliza-
cyjnych dzia∏ajàcych na naszym rynku. „Istotne jest,
aby taka konkurencja oparta by∏a na zdrowych zasa-
dach. Z przykroÊcià musz´ stwierdziç, ˝e polskie realia
dalekie sà od rozumienia konkurencji w standardach
europejskich. Jednak˝e najbardziej zastanawiajàcy jest
fakt, i˝ nieuczciwoÊç rynkowa istnieje dzi´ki cichej
aprobacie s∏u˝b inspekcyjnych, które nadzorujà przed-
si´biorstwa utylizacyjne” – dywaguje prezes SARII. 

Faktycznie, w okresie przedakcesyjnym, do ma-
ja 2004 roku, kiedy to zak∏ady utylizacyjne by∏y pod-
dawane licznym kontrolom i ocenie unijnych inspekto-
rów, funkcjonowa∏o w Polsce ok. 50 zak∏adów utyliza-
cyjnych. Obecnie dzia∏a ich ju˝ ok. 90, w tym najwi´k-
szà grup´ reprezentujà zak∏ady o ma∏ej i bardzo ma∏ej

zdolnoÊci przetwórczej. Ich wyposa˝enie techniczne,
normy technologiczne i sanitarne, a tak˝e co jest nie-
zwykle istotne, bezpieczeƒstwo zapewnienia w∏aÊciwej
ochrony Êrodowiska, majà delikatnie mówiàc, wiele
do ˝yczenia. Jednak˝e, niezale˝nie od ewidentnych
uchybieƒ i naruszaniu obowiàzujàcych bran˝´ przepi-
sów, zak∏ady te cieszà si´ przychylnoÊcià lokalnych
w∏adz administracyjnych, co pozwala im na bezpiecz-
ne funkcjonowanie przy minimalnych lub przy ca∏ko-
witym braku kosztów ponoszonych na modernizacj´.
Pozwala im to tak˝e na udzia∏ w przetargach na wyko-
nywanie us∏ug przetwórczych, z realnymi szansami ich
wygrywania. Dotyczy to zw∏aszcza dop∏at ze skarbu
paƒstwa w postaci prowadzonego przez Agencj´ Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansowania
kosztów zbiórki, transportu i unieszkodliwiania pad∏ych
zwierzàt w gospodarstwach rolnych.

Pomimo wspomnianych przeszkód i problemów,
prezes Marek Osiecki jest dobrej myÊli. I choç wizja
zarzàdzania nowoczesnym przedsi´biorstwem spowo-
dowa∏a koniecznoÊç przeprowadzenia zmian w struktu-
rach samej Grupy SARIA Polska, to podstawà jej dal-
szego rozwoju pozosta∏a niezmienna zasada obowià-
zujàca w Koncernie RETHMANN. Mówi ona o tym, ˝e
jedynà mo˝liwoÊcià pe∏nego rozwoju mi´dzynarodo-
wego potencja∏u biznesowego jest powierzanie kie-
rownictwa poszczególnym spó∏kom jedynie obywate-
lom pochodzàcym z kraju ojczystego, w którym spó∏-
ka funkcjonuje. 

Kierowana przez Marka Osieckiego SARIA Polska
otwarta jest na zatrudnianie pracowników, którzy chcà
podzieliç si´ swoimi indywidualnymi doÊwiadczenia-
mi i wiedzà oraz sà gotowi na wykazanie si´ osiàgni´-
ciami. Dotyczy to tak samo kadry kierowniczej, jak
i szeregowych pracowników.

5
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Saria 
– solidny partner na europejskim rynku

Grupa SARIA jest europejskim liderem
w przetwarzaniu ubocznych produktów
pochodzenia zwierz´cego. W 10 kra-
jach europejskich posiada 110 oddzia-
∏ów, które zatrudniajà prawie 4 tys. pra-
cowników. Zak∏ady te przetwarzajà ∏àcz-
nie ponad 2,6 mln ton odpadów, a ich
roczne obroty przekraczajà kwot´ 700
mln euro.

Marek Osiecki, od 1992 r. pracuje w grupie Reth-
mann. Do 2009 r. Prezes Remondis Sp. z o.o.,
od 1997 r. równie˝ Prezes Remondis Sanitech Sp.
z o.o. (najwi´ksza spó∏ka gospodarki komunalnej
w Polsce). 
Od 2009 r. Prezes Grupy Saria



Z ˚YCIA IZBY

T
a procedura trwa∏a dos∏ownie dwie, trzy minu-
ty: s´dzia zerka∏ na przystawionà ju˝ w sekreta-
riacie piecz´ç i sk∏ada∏ podpis. Interesant móg∏

iÊç z odpisem wyroku do komornika.
TK zakwestionowa∏ t´ procedur´, poniewa˝ sto-

sowano jà na podstawie regulaminu urz´dowania sà-
dów powszechnych oraz rozporzàdzenia ministra
sprawiedliwoÊci. Zdaniem Trybuna∏u, rozporzàdzenie
wysz∏o poza upowa˝nienie ustawowe prawa o ustroju
sàdów powszechnych, które pozwala ustanowiç w re-
gulaminie zasady wykonywania czynnoÊci urz´dni-
czo-administracyjnych, nie zaÊ ze sfery orzecznic-
twa, do której trzeba zaliczyç klauzul´ wykonalnoÊci.

Od 6 grudnia ub. r. sàdom przyby∏o pracy. Proce-
dura nadawania klauzuli wykonalnoÊci jest obecnie
znacznie bardziej skomplikowana. S´dzia musi wy-
daç odr´bne postanowienie na odr´bnym druku, na-
pisaç uzasadnienie. Wówczas dopiero w sekretariacie
podpina si´ postanowienie do wyroku (nakazu)
i przystawia piecz´ç. S´dzia ponownie przeglàda ma-
teria∏ i jeszcze raz si´ podpisuje. Wtedy sekretariat
sporzàdza odpis, który wraz z wyrokiem przesy∏a wie-
rzycielowi (odpad∏a mo˝liwoÊç odr´cznego uzyska-
nia klauzuli).

Nic wi´c dziwnego, ˝e sàdy oraz wierzyciele (tak-
˝e zainteresowani egzekucjà w sprawach alimenta-
cyjnych czy kosztów sàdowych w sprawach karnych)
czekajà niecierpliwie na pilnà nowelizacj´ ustawy
o ustroju sàdów powszechnych. Inicjatywa jest w r´-
ku ministra sprawiedliwoÊci. 

5

W
obecnym stanie faktycznym i prawnym
mo˝liwe jest zarejestrowanie dzia∏alnoÊci
gospodarczej, np. utworzenie spó∏ki z o.o.

w ciàgu 3-7 dni (procedura w sàdzie rejestrowym),
a ca∏a procedura dotyczàca organizacji dzia∏alnoÊci
gospodarczej, ∏àcznie z uzyskaniem numerów NIP,
REGON, otwarciem rachunku bankowego – zajmuje
Êrednio dwa do trzech tygodni. Przedsi´biorcy majà
do dyspozycji coraz wi´cej danych pozwalajàcych
na okreÊlenie ryzyka biznesowego i na przygotowanie
si´ do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej; tym
niemniej dost´p do informacji wcià˝ jest zbyt ma∏y.
Du˝e znaczenie w tym zakresie ma informatyzacja

post´powania przed sàdami oraz kontaktów z niektó-
rymi urz´dami.

Marian Mazurek, po wypunktowaniu mocnych
i s∏abych stron Polski, jako miejsca ulokowania kapi-
ta∏u przez inwestorów zagranicznych przedstawi∏ re-
jestr najwa˝niejszych dzia∏aƒ, niezb´dnych dla
wzmocnienia proinwestycyjnej pozycji naszego kra-
ju. Sà to: edukacja aparatu biurokratycznego w celu
zmiany jego mentalnoÊci w kierunku uÊwiadomienia
znaczenia inwestycji zagranicznych dla rozwoju Pol-
ski z nastawieniem na dialog i wspó∏prac´; uprosz-
czenie procedur urz´dniczych poprzez wprowadzenie
w szerokim zakresie tak zwanego post´powania bra-
kowego (m.in. uprzedzanie o wymogach formalnych,
informowanie na ka˝dym etapie post´powania o ko-
niecznoÊci uzupe∏nieƒ, lub zmiany z∏o˝onego wnio-
sku); zlikwidowanie powszechnego obowiàzku do∏à-
czania KRS do ka˝dego pe∏nomocnictwa i wniosku,
poprzez umo˝liwienie on-line dost´pu do KRS
wszystkim urz´dnikom.

5

P
omy∏ka dla redakcji jest tym boleÊniejsza, ˝e
nie tak dawno, bo w nr. 3/2010 IZ zamieÊcili-
Êmy obszerny artyku∏ „Niziƒskich firma ro-

dzinna”. Przedsi´biorstwo PBH Niziƒski zajmuje si´
budownictwem przemys∏owym oraz handlem hurto-
wym i detalicznym paliwami p∏ynnymi. Atutami fir-
my, przypomnijmy sà: szybkoÊç realizacji, konkuren-
cyjnoÊç cenowa, wysoko kwalifikowana kadra, umie-
j´tnoÊç budowania w trudnych warunkach tereno-
wych, dba∏oÊç o Êrodowisko i korzystne dla klientów
warunki gwarancji. 5
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Niziƒskich firma rodzinna
W zamieszczonym w poprzednim nu-
merze „Inwestora Zagranicznego” wy-
kazie cz∏onkowskich firm IP-HIZ, które
znalaz∏y si´ na LiÊcie 2000 w rankingu
„Rzeczpospolitej”, omy∏kowo pomini´-
te zosta∏o przedsi´biorstwo PBH Niziƒ-
ski z Wyszkowa, które zaj´∏o pozy-
cj´ 1842, za co serdecznie Pana Preze-
sa Zdzis∏awa Niziƒskiego i ca∏à za∏og´
firmy przepraszamy.

Dobry klimat 
dla inwestycji zagranicznych

W Polsce istnieje obecnie dobry klimat
do rozpoczynania i prowadzenia inwe-
stycji zagranicznych – stwierdzi∏ w ob-
szernej wypowiedzi dla tygodnika
„Newsweek” Marian Mazurek, wice-
prezes IP-HIZ.

Narzekajà s´dziowie, narzekajà wierzy-
ciele, czekajàcy na klauzul´ wykonal-
noÊci na wyroku (nakazie). A wszystko
przez wyrok Trybuna∏u Konstytucyjne-
go, który zakwestionowa∏ stosowanà
od wielu lat uproszczonà form´ nada-
wania wyrokom klauzuli wykonalnoÊci
w postaci piecz´ci na wyroku i podpisu
s´dziego.

Nowa 
procedura, 

nowe
k∏opoty
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Z
wolnione z VAT jest kszta∏cenie lub przekwali-
fikowanie zawodowe prowadzone w formach
i na zasadach przewidzianych w obowiàzujà-

cych przepisach. Zdaniem Ministerstwa Finansów,
co wynika z opublikowanego specjalnie pisma, wa-

runki te spe∏niajà szkolenia BHP, nie tylko adresowa-
ne do pracodawców, pracowników s∏u˝b BHP oraz
instruktorów i wyk∏adowców bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, ale tak˝e do innych pracowników. Znajo-
moÊç przepisów oraz zasad BHP jest bowiem warun-
kiem niezb´dnym do wykonywania pracy.

Jest to stanowisko zgodne z przepisami kodeksu
pracy, z których wynika, ˝e nie wolno dopuÊciç do pra-
cy osoby, która nie ma wymaganych kwalifikacji i do-
statecznej znajomoÊci przepisów oraz zasad BHP. 

Szczegó∏owe zasady zosta∏y okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu ministrów: gospodarki oraz pracy z 27 lip-
ca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy. 5

J
akie b´dà zmiany? Podatnicy nie b´dà musieli
gromadziç faktur VAT za 12 miesi´cy. By sko-
rzystaç z preferencji, wystarczy otrzymane

od operatora zbiorcze zestawienie b´dàce dowodem
op∏aty. WykreÊlono z ustawy przepis, ˝e ulga dotyczy
wydatków z tytu∏u u˝ytkowania sieci w lokalu b´dà-
cym miejscem zamieszkania. W rezultacie bez pro-
blemu b´dà mog∏y uwzgl´dniç internetowe wydatki
osoby korzystajàce z tzw. Internetu mobilnego za po-
Êrednictwem laptopa czy telefonu komórkowego. 

Dokument stwierdzajàcy poniesienie wydatków
musi zawieraç dane identyfikujàce kupujàcego (na-
bywc´ us∏ugi) oraz sprzedajàcego (operatora) rodzaj
us∏ugi (dost´p do sieci) oraz kwot´ op∏aty. Akcepto-
wana ma byç ka˝da forma potwierdzenia – dowód
op∏aty na poczcie, potwierdzenie dokonania przelewu
bankowego, tak˝e przez Internet. Dzi´ki temu podat-
nicy, którzy otrzymujà rachunki wy∏àcznie w wersji
elektronicznej, nie uznawane za faktury w rozumieniu
przepisów o VAT, odetchnà z ulgà. 

Nowe przepisy umo˝liwià od poczàtku 2011 r.
odliczanie udokumentowanych wydatków na korzy-
stanie z kawiarenki internetowej, ale w tym przypad-
ku z obowiàzkiem okazania faktury. Ten wyjàtek jest
uzasadniony, gdy˝ tylko faktura umo˝liwi identyfika-
cj´ nabywc´ us∏ugi.

JeÊli ka˝dy z ma∏˝onków chce korzystaç z ulgi in-
ternetowej (limit odliczenia wynosi 760 z∏), na doku-
mencie wystawionym przez operatora powinny znaj-
dowaç si´ dane obojga. 5

U
stawa dotyczy wszystkich funkcjonariuszy publicz-
nych, wydajàcych decyzje w indywidualnych spra-
wach, a wi´c – jak obliczono – oko∏o 200 tysi´cy

urz´dników administracji rzàdowej i porównywalnej liczby
pracowników samorzàdowych. ¸àcznie – 400 tysi´cy!

Urz´dnicy powinni si´ liczyç z odpowiedzialnoÊcià na-
wet w sytuacji, gdy decyzja b´dzie zapada∏a w sposób ko-
legialny. Dotychczas, jako pracownicy, w myÊl kodeksu
pracy urz´dnicy mogli odpowiadaç materialnie wy∏àcznie
do wysokoÊci trzykrotnoÊci wynagrodzenia. Nowa ustawa
traktuje ich zdecydowanie surowiej. Gdy wi´c w maju br.
przepisy zacznà obowiàzywaç, urz´dnik b´dzie musia∏ za-
p∏aciç nawet równowartoÊç rocznego wynagrodzenia. Bio-
ràc pod uwag´, ˝e niejednokrotnie decyzje administracyj-
ne dotyczà kwot wysokich, niesumienny urz´dnik mo˝e
swoje post´powanie odczuç bardzo boleÊnie.

Ale jak nowe przepisy zadzia∏ajà w praktyce, zobaczy-
my. Ustawodawca stara∏ si´, aby procedury by∏y jasne
i w miar´ uproszczone. I tak, jeÊli osoba fizyczna lub praw-
na (przedsi´biorstwo) odwo∏a si´ od rozstrzygni´cia do sà-
du, ten w przypadku uznania, ˝e urzàd nie mia∏ racji, b´-
dzie jednoczeÊnie stwierdza∏, czy urz´dnik musi z w∏asnej
kieszeni pokryç odszkodowania za b∏àd. Ale zanim urz´d-
nik poniesie konsekwencje, kierownik w∏aÊciwej jednostki
rozpocznie post´powanie i obowiàzkowo powiadomi pro-
kuratur´ o wydanym wyroku. Prokurator przeprowadzi po-
st´powanie wyjaÊniajàce, która z osób bioràcych udzia∏
w procesie decyzyjnym powinna zostaç obcià˝ona odpo-
wiedzialnoÊcià. Mo˝e to byç jedna osoba lub wi´ksza gru-
pa urz´dników. 5

W
arunkiem szybkiej rejestracji wed∏ug
uproszczonej procedury by∏oby sporzàdze-
nie umowy spó∏ki wed∏ug urz´dowego

wzorca: trzystronicowego formularza. Wniosek wraz
z umowà i listà wspólników trzeba by przes∏aç przez

Internet do Krajowego Rejestru Sadowego. Wystar-
czy∏by zwyk∏y podpis elektroniczny. Sàd na rejestra-
cj´ mia∏by jeden dzieƒ (dob´). 

Inne warunki i ograniczenia: uproszczona proce-
dura dotyczy∏aby spó∏ek z o.o., poniewa˝ ten typ
spó∏ki jest rejestrowany najcz´Êciej. JeÊli nowa for-
ma przyj´∏aby si´, mo˝na b´dzie jà rozciàgnàç na in-
ne formy spó∏ek. Sama struktura spó∏ki nie mo˝e byç
skomplikowana i tak np. kapita∏ mo˝e byç wniesiony
tylko wk∏adami pieni´˝nymi, i to w ciàgu siedmiu dni
od momentu wpisania spó∏ki do KRS.

Projekt nie narzuca liczby wspólników ani wyso-
koÊci udzia∏ów. Aby nie opóêniaç e-rejestracji, nie
b´dzie mo˝na ubiegaç si´ o zwolnienie z obowiàzku

uiszczenia op∏aty sàdowej od wniosku o wpis
do KRS. 

Po rejestracji spó∏ka b´dzie mog∏a byç rozbudo-
wywana, ale zmiana umowy spó∏ki b´dzie ju˝ wyma-
ga∏a aktu notarialnego. 

Wprowadzenie nowej uproszczonej formy reje-
stracji spó∏ek z o.o. nie wykluczy tradycyjnej formy
rejestracji, która obecnie trwa nieco ponad dwa tygo-
dnie. Czy jest wi´c sens realizacji projektu S-24? Fa-
chowcy z Ministerstwa SprawiedliwoÊci odpowiada-
jà: przedsi´biorcy b´dzie ∏atwiej uruchamiaç dzia∏al-
noÊç, majàc ju˝ zarejestrowanà spó∏k´, którà – w ra-
zie potrzeby – mo˝e rozbudowywaç. 

5
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Szkolenie z BHP zwolnione z VAT
Od 1 stycznia br., w wyniku nowelizacji
ustawy o VAT, zmieniony zosta∏ zakres
zwolnieƒ us∏ug edukacyjnych z uiszczania
podatku. Dotychczas nieopodatkowane
by∏y us∏ugi o okreÊlonym symbolu staty-
stycznym. Obecnie o zwolnieniu decydu-
je, kto p∏aci i czy spe∏nia wymienione
w przepisach warunki.

Korzystne zmiany wprowadzi∏a noweliza-
cja ustawy o PIT, obowiàzujàca od
1 stycznia br. Dzi´ki nim wi´cej osób b´-
dzie mog∏o skorzystaç z ulgi internetowej.
Niestety, zmiany b´dà si´ odnosi∏y do roz-
liczania dochodów uzyskanych w 2011
roku. Obecnie przy rozliczaniu z fiskusem
dochodów z 2010 r., obowiàzujà stare
przepisy.

Uproszczona procedura ma umo˝liwiç za-
rejestrowanie spó∏ki z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià w ciàgu 24 godzin (stàd
skrót S-24). Od kiedy? Wed∏ug projekto-
dawców z resortu sprawiedliwoÊci
– od poczàtku 2012 r., aczkolwiek szef re-
sortu nie wyklucza, ˝e mo˝e nastàpiç to
wczeÊniej.

Za trzy miesiàce, a wi´c po up∏ywie termi-
nu vacatio legis, wejdà w ˝ycie przepisy
ustawy o odpowiedzialnoÊci majàtkowej
funkcjonariuszy publicznych za ra˝àce
naruszenie prawa. 

Internet bez faktury

Z w∏asnej kieszeni
za pope∏niony b∏àd

Projekt S-24
Czy doba wystarczy na rejestracj´ spó∏ki?



PRAWO • SEJM

M
uszà si´ koƒczyç, poniewa˝ by∏by (zama-
wiajàcy, nie szampon) jednoczeÊnie s´dzià
i egzekutorem we w∏asnej sprawie, kosztem

przedsi´biorcy, który wygra∏ przetarg. Zaproponowa-
na przez pos∏ów Platformy Obywatelskiej – skàdinàd
od zawsze deklarujàcej poparcie dla przedsi´biorczo-
Êci – poprawka wnosi mianowicie do prawa o zamó-
wieniach niebezpieczny przepis. Wystarczy bowiem,
˝e zamawiajàcy rozwià˝e lub wypowie umow´ „z po-
wodu okolicznoÊci, za którà wykonawca ponosi od-
powiedzialnoÊç”, by ten drugi na trzy lata musia∏ si´
po˝egnaç z rynkiem zamówieƒ publicznych. Tym sa-
mym zamawiajàcy i sam ocenia, i sam wydaje wyrok.

Przedsi´biorcy sà wzburzeni, organizacje samo-
rzàdu gospodarczego protestujà. Nikt bowiem nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e urz´dnicy b´dà si´gaç po to rozwià-
zanie choçby dlatego, by zmusiç przedsi´biorców
do wzi´cia na siebie przynajmniej cz´Êci kosztów ro-
bót, je˝eli takie roboty, choç nieprzewidziane w umo-

wie, stanà si´ w trakcie realizacji niezb´dne, by do-
prowadziç inwestycj´ do po˝àdanego stanu koƒco-
wego. Problem jednak w tym, ˝e jakoÊç specyfikacji
i innych warunków przetargów nader cz´sto le˝y po-
ni˝ej granicy przyzwoitoÊci, urz´dnicy zaÊ skutki swej
indolencji starajà si´ przerzucaç na wykonawców. Co
wcale nie musi oznaczaç, ˝e ci drudzy sà zawsze
i wsz´dzie bez zarzutu. 

W obecnym stanie prawnym trzyletnia dyskwali-
fikacja nierzetelnych wykonawców te˝ jest mo˝liwa,
ale dotyczy sytuacji firm, które „wyrzàdzi∏y szkod´,
nie wykonujàc zamówienia lub wykonujàc je nienale-
˝ycie”. Szkoda taka musi byç potwierdzona przez
orzeczenie sàdu.

Pos∏owie, powo∏ujàc si´ na zbyt d∏ugo trwajàce
post´powanie sàdowe uznali za s∏usznà zmian´, de-
likatnie mówiàc, radykalnà. Rzàd popar∏ ich pomys∏,
argumentujàc dodatkowo, ˝e jest zgodny z prawem
unijnym. Nie jest to wcale oczywiste. WàtpliwoÊci co
do przesadnego rygoru nowelizacji majà nie tylko
– co zrozumia∏e – przedsi´biorcy, ale równie˝, w ˝a-
den przecie˝ sposób nie zaanga˝owane po stronie
biznesu, takie instytucje paƒstwa prawa, jak Sàd Naj-
wy˝szy i Narodowy Bank Polski. OczywiÊcie, trudno
w tej chwili powiedzieç, czym si´ skoƒczy ten spór,
ale na pewno b´dzie mia∏ dalszy ciàg.

5

U
stawodawca w ustawie o nowelizacji ustaw
o podatkach dochodowych z 25 listopada 
ub. r., uzale˝ni∏ zastosowanie starych przepi-

sów od tego, czy rok podatkowy nowo za∏o˝onej
spó∏ki jest „inny ni˝ rok kalendarzowy” i czy rozpo-
czà∏ si´ przed 1 stycznia br. W takiej sytuacji podat-
nicy CIT stosujà do koƒca przyj´tego przez siebie ro-
ku podatkowego zgodnie z przepisami obowiàzujàcy-
mi do 31 grudnia 2010 r.

Poniewa˝ wystàpi∏y wàtpliwoÊci co do interpreta-
cji przepisu, wyjaÊnienia udzieli∏o, na pytanie
„Rzeczpospolitej” Ministerstwo Finansów. Brzmi
ono:

„Podatnicy, którzy podj´li po raz pierwszy dzia∏al-
noÊç w drugiej po∏owie 2010 r. i wybrali rok podat-
kowy pokrywajàcy si´ z rokiem kalendarzowym
i przyj´li, i˝ pierwszy rok podatkowy b´dzie trwaç
od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci do koƒca 2011 r.,
majà obowiàzek stosowania do koƒca pierwszego ro-
ku podatkowego przepisów ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych w brzmieniu obowiàzujà-
cym do dnia 31 grudnia 2010 r. 

5

Z
daniem prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicz-
nych, Jacka Sadowego, trudno uwierzyç, ˝e
rywalizacja pomi´dzy obu spó∏kami odbywa

si´ na normalnych, rynkowych zasadach. A jeÊli na-
wet tak by by∏o, taka sytuacja musi rodziç podejrze-
nia. Obecnie sytuacje, w których powiàzane kapita∏o-
wo spó∏ki „rywalizujà”, sà dosyç cz´ste i jeÊli zama-
wiajàcy podejrzewa zmow´ przetargowà, niewiele

mo˝e uczyniç, gdy˝ wykazanie czynu nieuczciwej
konkurencji nie jest proste. Zdobycie bowiem dowo-
dów, przy wspó∏pracy obu podejrzewanych spó∏ek,
jest bardzo trudne. 

Nowelizacja przewiduje zatem, ˝e jeÊli firmy
pozostajàce mi´dzy sobà w stosunku zale˝noÊci
lub dominacji z∏o˝à odr´bne oferty w przetargu,
zostanà z niego wykluczone. Taka formu∏a jest

zgodna z orzecznictwem Trybuna∏u Sprawiedliwo-
Êci UE.

Czy rozwiàzuje to problem? Nie w pe∏ni. Trudno
bowiem wykluczyç przypadki, gdy powiàzane ze so-
bà firmy startujà oddzielnie w przetargach i rzetelnie
konkurujà o uzyskanie zamówienia. Czy uda im si´
w takiej sytuacji udowodniç, ˝e nie ma zmowy prze-
targowej? Czy znajdà argumenty, aby przekonaç
urz´dników i zamawiajàcego?

Niestety, ˝aden, nawet najlepszy przepis, nie
uwzgl´dni wszystkich mo˝liwych sytuacji w ˝yciu
(tak˝e gospodarczym).

5
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Projekt nowelizacja prawa zamówieƒ publicznych ma rozwiàzaç problem udzia∏u
w przetargach spó∏ek powiàzanych kapita∏owo. Zgodnie z obecnie obowiàzujàcy-
mi przepisami, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przetargu uczestniczy∏y spó∏-
ka-matka i spó∏ka-córka w stu procentach zale˝na udzia∏owo od matki.

Niczym w znanej reklamie, zgodnie
z nowelà do ustawy o zamówieniach
publicznych, zamawiajàcy by∏by ni-
czym uniwersalny szampon typu „dwa
w jednym”. Na tym jednak ˝arty si´
koƒczà.

Od 1 stycznia br. zmieni∏y si´ (na nie-
korzyÊç podatników) przepisy dotyczà-
ce wnoszenia aportu w postaci przed-
si´biorstwa lub jego zorganizowanej
cz´Êci.

Nowelizacja pzpRozwiàzany problem matki i córki

Zamówienia publiczne

Poprawka,
czyli 

dwa w jednym

Podatkowe 
przepisy

przejÊciowe



Jak zachowujà si´ firmy po kryzysie?
Jaki b´dzie rynek i jakie w tej sytuacji
sà zamierzenia przedsi´biorców? 
Badania na ten temat, w skali Êwiato-
wej przeprowadzi∏a znana firma Ernst
& Young. 

WIADOMOÂCI GOSPODARCZE

O
gólny wniosek z badaƒ: rynek po kryzysie
b´dzie jeszcze bardziej konkurencyjny, w po-
równaniu z okresem poprzednim. Warunki

b´dzie dyktowa∏ konsument, który oczekuje coraz
lepszych produktów po stosunkowo niskich cenach. 

Jak wynika z tych badaƒ, polskie przedsi´biorstwa
zdajà sobie spraw´ z sytuacji na rynku, z oczekiwaƒ
konsumentów, a tak˝e w wi´kszoÊci potrafià dostoso-
waç do tych wyzwaƒ swoje dzia∏ania. 68% uczestni-
czàcych w badaniach polskich przedsi´biorców uwa˝a
za kluczowe dla konkurencyjnoÊci budowanie dobrej
marki i reputacji na rynku. Analitycy zwracajà uwag´,
˝e identyczne stanowisko zajmuje podobny procent
badanych firm, którym uda∏o si´ w czasie kryzysu uzy-
skaç najlepsze wyniki. Odwrotnie jest natomiast w in-

nych krajach naszego regionu – Europy Ârodkowo-
-Wschodniej, gdzie odsetek firm szukajàcych najlep-
szych pokryzysowych rozwiàzaƒ jest znacznie ni˝szy.

Szybciej, ni˝ konkurenci z naszego regionu pol-
scy biznesmeni i mened˝erowie dostrzegli koniecz-
noÊç bardziej elastycznego ni˝ dotychczas reagowa-
nia na zachodzàce zmiany. Wyraêne sà starania, by
zwi´kszaç sprzeda˝ na nowych rynkach i wprowadzaç
nowe produkty, by lepiej poznawaç potrzeby klienta
i do tego dostosowywaç zakres produkcji czy us∏ug.
Istotne znaczenie w przygotowaniu do walki konku-
rencyjnej ma tak˝e przebudowa struktur bizneso-
wych, w tym m.in. przej´cia i fuzje. 

Jednym z g∏ównych kierunków aktualnej strategii
jest obni˝ka kosztów, g∏ównie przez wprowadzanie
zmian organizacyjnych, wzrost produktywnoÊci pra-
cy, wzrost kwalifikacji pracowników.

Jaki wp∏yw w tym wyÊcigu o konkurencyjnoÊç,
w skali nie tylko kraju, ma wdra˝anie nowych techno-
logii i innowacji? Badania na ten temat ostatnio pro-
wadzi∏a Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci.
Wynika z nich, ˝e w okresie trzyletnim, od 2007
do 2009 r. ponad 42% firm w Polsce wprowadzi∏o ja-

kàÊ innowacj´. W ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
stwach innowacje najcz´Êciej wià˝à si´ z inwestycja-
mi w nowe maszyny i urzàdzenia. Na drugim miejscu
znajduje si´ wprowadzanie nowatorskich wyrobów
i us∏ug, a kolejno – wejÊcie na nowe rynki. Tylko co
czwarte przedsi´biorstwo mog∏o si´ pochwaliç tzw.
twardymi innowacjami zwiàzanymi z nowymi rozwià-
zaniami technologicznymi i know-how. Firmy, które
zainwestowa∏y w innowacje i odczu∏y pozytywne tego
skutki sà bardziej sk∏onne do dalszego ryzyka.

Mimo to obecnie tylko 27% firm planuje innowa-
cje w bie˝àcym roku.

Oceniajàc dotychczasowà innowacyjnoÊç pol-
skich firm, trudno spodziewaç si´, ˝e zaczniemy wy-
twarzaç produkt szlagierowy na skal´ Êwiatowà – ja-
kàÊ polskà Noki´. Prawie po∏owa innowacji jest no-
woÊcià w skali firmy, a co trzecia – w skali bran˝y.
W skali Europy i Êwiata nowoÊcià mogà si´ poszczy-
ciç tylko dwie na sto innowacji wprowadzonych
w wymienionych trzech latach. Zdaniem specjali-
stów, jest to spowodowane brakiem Êrodków, który-
mi dysponujà na ogó∏ polskie firmy, a tak˝e niedosta-
tecznym wspó∏dzia∏aniem nauki z biznesem. 5
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„P
rzedsi´biorstwa zg∏aszajàce si´ po dofi-
nansowanie do agencji to firmy Êwiado-
me swoich potrzeb i przekonane o korzy-

Êciach z zarzàdzania wiekiem podleg∏ych pracowni-
ków. Wiele firm produkcyjnych, szczególnie du˝ych,
zauwa˝a obecnie, ˝e utraci∏y grup´ pracowników
w Êrednim wieku (30-45 lat). Pracownicy ci odeszli
do ma∏ych firm, za∏o˝yli w∏asne lub postanowili pra-
cowaç za granicà. Obecnie wÊród za∏óg cz´sto domi-

nujà osoby starsze, które sà niebezpiecznie blisko
emerytury oraz osoby m∏ode, którym brakuje wiedzy
i doÊwiadczenia.

Jeszcze innym problemem jest zró˝nicowanie
pokoleniowe za∏ogi; wi´kszoÊç du˝ych przedsi´-
biorstw zatrudnia dziÊ pokolenie Y, nieco starsze po-
kolenie X, pierwsze pokolenie gospodarki rynkowej
oraz osoby powy˝ej 50. roku ˝ycia. Pomi´dzy nimi
wyst´puje gigantyczne zró˝nicowanie postaw, a jed-
noczeÊnie muszà ze sobà wspó∏pracowaç.

Dlatego w 2011 r. planujemy og∏oszenie konkur-
su, w którym dofinansowywaç b´dziemy projekty
z zakresu m.in. tworzenia warunków i rozwiàzaƒ orga-
nizacyjnych do przekazywania wiedzy i poprawy ko-
munikacji pomi´dzy pracownikami w wieku 50+
a pozosta∏ymi pracownikami przedsi´biorstwa.

A oto odpowiedê na pytanie o najlepsze efekty
du˝ych projektów, finansowanych ze Êrodków unij-
nych, dotyczàcych utrzymania aktywnoÊci zawodo-
wej przez osoby z pokolenia 45+ i 50+:

„Dobre efekty przynoszà dzia∏ania d∏ugofalowe,
które wspierajà pracowników w wieku 45+/ 50+
psychologicznie i merytorycznie. Utrzymanie aktyw-
noÊci na rynku pracy wymaga nie tylko poszerzenia
wiedzy pracownika, ale tak˝e wzmocnienia jego sa-
mooceny i przekonania o swojej wartoÊci dla firmy.
W projektach realizowanych przez PARP zaplanowa-
no w∏aÊnie takie dzia∏ania. Z jednej strony wspieramy
pracowników dojrza∏ych, dajàc im kompetencje
do prowadzenia mentoringu oraz coachingu, tak aby
umieli przekazaç swojà wiedz´ m∏odszym pracowni-
kom i ich wspieraç. Z drugiej strony zach´camy pra-
cowników do utrzymania aktywnoÊci zawodowej po-
przez zak∏adanie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Te dzia∏ania b´dà skuteczne tylko wtedy, gdy praco-
dawcy zrozumiejà korzyÊci z utrzymania dojrza∏ego
pracownika. Dlatego PARP zaplanowa∏a dzia∏ania
skierowane do pracodawców, które majà zwi´kszyç
ich wiedz´ z zakresu zarzàdzania wiekiem.”

5

Powrót do koniunktury? Tak!
Innowacje? Powoli…

Konkurs PARP

Mi´dzypokoleniowa 
komunikacja pracowników

W jaki sposób zarzàdzaç wiekiem z ko-
rzyÊcià dla przedsi´biorstwa? Na ten
temat wypowiedzia∏a si´ Bo˝ena Lu-
biàska-Kasprzak, prezes Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
w rozmowie z red. Anità B∏aszczak
z „Rzeczpospolitej”. Poni˝ej zamiesz-
czamy obszerne fragmenty wypowie-
dzi.



WIADOMOÂCI GOSPODARCZE

Z
daniem analityków rynku inwestycyjnego, real-
ne jest uzyskanie w tym roku bezpoÊrednich
inwestycji zagranicznych w wysokoÊci przekra-

czajàcej 10 mld euro. Coraz wyraêniej inwestycjami
w Polsce sà zainteresowane koncerny chiƒskie. Sytu-
acja zacz´∏a si´ zmieniaç po ubieg∏orocznym Expo
w Szanghaju; od momentu otwarcia wystawy Polsk´
odwiedzi∏y do koƒca ub. r. 33 chiƒskie misje gospo-
darcze. Trwajà konkretne rozmowy na temat nowych
inwestycji oraz wejÊcia w spó∏ki joint venture z part-
nerami w Polsce. 

Niskie ryzyko, strefy, nowoczesnoÊç
Jak twierdzà eksperci z Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Polska obecnie
jest uwa˝ana w Êrodowiskach biznesowych jako loka-
lizacja inwestycji dajàca gwarancj´ niskiego ryzyka.
To zach´ca, zw∏aszcza biznesmenów europejskich
oraz z USA do zainteresowania mo˝liwoÊciami inwe-
stycyjnymi w naszym kraju.

Popraw´ klimatu odczuwajà zw∏aszcza niektóre
strefy ekonomiczne. Najwi´ksza z nich, katowicka,
wyda∏a ponad dwadzieÊcia zezwoleƒ, przy czym de-
klarowane nak∏ady si´gajà miliarda z∏otych, a przy-
rost miejsc pracy oceniany jest na ok. tysiàc. Warto
przypomnieç, ˝e rok wczeÊniej w∏adze strefy kato-
wickiej wyda∏y tylko kilka zezwoleƒ na ∏àcznà sum´
nieprzekraczajàcà 100 mln z∏. Du˝e zainteresowanie
odczuwa tak˝e strefa wa∏brzyska. W porównaniu ze
strefà katowickà liczba wydanych zezwoleƒ jest
wi´ksza, wartoÊç zadeklarowanych i realizowanych
inwestycji dwukrotnie mniejsza, natomiast zdecydo-
wanie wi´kszy b´dzie przyrost nowych etatów – po-
nad 3 tysiàce. 

Analizujàc nowe przedsi´wzi´cia coraz wyraêniej
widaç zmiany, jeÊli idzie o charakter inwestycji.
Ubywa bezpoÊrednich inwestycji w produkcj´ prze-
mys∏owà, zmniejsza si´ tak˝e ich wartoÊç. RoÊnie
natomiast liczba i wartoÊç projektów zwiàzanych

z us∏ugami dla biznesu oraz inwestycji opartych
na wykorzystaniu wiedzy i nowoczesnych technolo-
gii, wymagajàcych bardzo wysoko kwalifikowanych
pracowników. Pod tym wzgl´dem rozwój szkolnictwa
wy˝szego stawia Polsk´ na miejscu uprzywilejowa-
nym.

W przemyÊle: motoryzacja
Wed∏ug ekspertów mi´dzynarodowej firmy doradczej
Frost & Sullivan, Polska jest w Europie Ârodkowo-
-Wschodniej nadal atrakcyjnym rynkiem dla inwesto-
rów z bran˝y motoryzacyjnej, mimo sukcesów jakie
na tym polu osiàgajà Czechy. 

Czy ta opinia znajdzie potwierdzenie w faktach?
Jest o co walczyç, bowiem z prognoz wynika, ˝e ry-
nek sprzeda˝y samochodów osobowych w tym rejo-
nie Europy oraz w Rosji zwi´ksza si´ z roku na rok.
W ub. r. sprzedano tu 1,4 mln samochodów, w 2015 r.
– przewiduje si´ wzrost o ponad milion sztuk. Wp∏y-
nàç ma na to wzrost dochodów oraz poprawiajàca si´
dost´pnoÊç kredytów konsumpcyjnych. 

Ta pespektywa zach´ca inwestorów. W 2009 r.,
mimo kryzysu i stagnacji a˝ 41% wszystkich nowych
miejsc w Europie Ârodkowo-Wschodniej stworzyli
inwestorzy z bran˝y motoryzacyjnej. Dotyczy to tak˝e
Polski i ten trend inwestycyjny utrzymuje si´. W ka-
towickiej strefie ekonomicznej rozpocz´∏a si´ budo-
wa fabryki w∏oskiej firmy Brembo, produkujàcej tar-
cze hamulcowe. Po zakoƒczeniu budowy, w 2011 r.
b´dzie to najwi´kszy zak∏ad tego koncernu. Do koƒca
marca 2011 r. ma byç zrealizowana inwestycja Auto-
live Poland, producenta poduszek powietrznych,
w wa∏brzyskiej SSE. W Poznaniu do uruchomienia
kolejnej linii produkcyjnej szykuje si´ Volkswagen.
Koszt 172 mln z∏. 

Ruszy∏y prace w fabryce Opla w Gliwicach, w wy-
niku których zak∏ad b´dzie móg∏ produkowaç naj-
nowszy model – trzydrzwiowà astr´ IV. Inwestycja b´-
dzie kosztowa∏a prawie pó∏ miliarda z∏otych. Nowe
maszyny i urzàdzenia b´dà zamontowane na tak zwa-
nej linii spawalniczej. Obecnie Gliwice produkujà
pi´ciodrzwiowà astr´ IV oraz czterodrzwiowà astr´ III.
¸àcznie w ub. roku z taÊmy produkcyjnej zjecha∏o po-
nad 160 tys. samochodów. Odpowiada∏o to liczbie
zamówieƒ na model astry z∏o˝onych w Europie. 

Do produkcji nowego auta szykuje si´ fabryka
w Tychach. W pierwszym kwartale 2011 r. z taÊmy
monta˝owej zacznie zje˝d˝aç nowa lancia ypsilon,
która zastàpi przenoszonà do W∏och produkcj´ nowej
pandy. Przez rok, dwa b´dzie w Tychach wytwarza-
na tak˝e „stara” panda. WielkoÊç produkcji lancii za-
planowano na 120 tys. sztuk, przy czym o ewentual-
nym zwi´kszeniu zadecyduje popyt. Fiat zobowiàza∏
si´, ˝e przy produkcji lancii b´dzie pracowa∏o 1068
osób, które dotychczas pracujà przy pandzie. Dopie-
ro po weryfikacji zamierzeƒ program zostanie przed-
stawiony do akceptacji premiera, od czego uzale˝-
nione jest wsparcie finansowe rzàdu. 

Wizja bankructwa przeÊladuje natomiast war-
szawskà FSO. Fabryka nadal poszukuje inwestora.

Tak przedstawia si´ sytuacja obecnie.

Jakie perspektywy?
Jak wynika z raportu UNCTAD, agendy ONZ do spraw
handlu i rozwoju, w najbli˝szych latach przewiduje
si´ znaczàcy wzrost inwestycji w skali Êwiatowej. 

Wprawdzie w ub. roku by∏ on jeszcze doÊç
skromny, na poziomie 1,2 bln dol., ale w tym zwi´k-
szy si´ do 1,5 bln dol., a ju˝ w 2012 r. mo˝e osià-
gnàç poziom 2 bln dol. By∏by to wynik zbli˝ony
do rekordowego – z 2007 r., kiedy poziom global-
nych inwestycji si´gnà∏ sumy 2,1 bln dol. 

Taka sytuacja stwarza du˝e mo˝liwoÊci dla krajów
naszego regionu, w tym Polski.

Raport UNCTAD opracowany zosta∏ na podstawie
ankiet z 236 mi´dzynarodowych korporacji i 116
agencji promocji inwestycji. Wynika z niego, ˝e ro-
snà notowania Polski. WÊród zagranicznych inwesto-
rów zajmuje ona 12. miejsce w rankingu atrakcyj-
nych krajów dla lokowania inwestycji. Polska wyprze-
dza zdecydowanie pod tym wzgl´dem sàsiadów
– Czechy, S∏owacj´, W´gry oraz konkurencyjne Ru-
muni´ i Bu∏gari´. Z krajów europejskich wyprzedzajà
nas tylko Rosja, W. Brytania i Niemcy.

Dobre perspektywy, jeÊli idzie o dynamik´ wzro-
stu inwestycyjnego majà, obok wspomnianego
uprzednio przemys∏u motoryzacyjnego i centrów
us∏ug dla biznesu, sektor informacyjno-telekomuni-
kacyjny oraz bran˝a elektroniczna. 

5
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Rosnà szanse na
inwestycje zagraniczne

Ubieg∏oroczne wyniki wskazujà, ˝e
Polska ponownie staje si´ jednym
z europejskich krajów najbardziej przy-
ciàgajàcych zagraniczny kapita∏. 
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P
rogram wsparcia przewidywa∏ przekazanie
na granty inwestycyjne ponad 700 mln z∏; re-
sort finansów postulowa∏ jego zmniejszenie.

Innym ˝àdaniem by∏o wprowadzenie dodatkowego
wymogu niezb´dnej wielkoÊci nak∏adów inwestycyj-
nych dla projektów z sektora us∏ug, starajàcych si´
o dotacje na nowe miejsca pracy. Minister Finansów
sugerowa∏ tak˝e rezygnacj´ ze wspierania nowocze-
snych us∏ug, co by∏o zaskoczeniem ze wzgl´du
na forsowanà przez rzàd strategi´ rozwoju zak∏adajà-
cà budow´ gospodarki innowacyjnej. Wiadomo
przy tym, ˝e we wdra˝aniu innowacyjnoÊci daleko
nam do Êredniej unijnej. 

Opóênienie wejÊcia w ˝ycie programu wsparcia
inwestorów mia∏o ju˝ negatywne skutki. Nie rozpatry-
wano nowych wniosków o dotacje. Potencjalni inwe-
storzy, jak np. DHL oraz amerykaƒscy przedsi´biorcy
z sektora finansów, którzy oczekujà dotacji, okazywa-
li zdziwienie z powodu opóêniajàcej si´ decyzji.
A bliskie fina∏u sà tak˝e negocjacje w sprawie uloko-
wania w Polsce kilku centrów us∏ug biznesowych 
z 3-4 tysiàcami miejsc pracy.

Ostatecznie dosz∏o do kompromisu pomi´dzy
stanowiskami resortów gospodarki i finansów. Inwe-
stycje w du˝ych miastach, które by∏y zagro˝one przez
stanowisko fiskusa, b´dà mog∏y staraç si´ o pomoc
paƒstwa, jeÊli b´dà odpowiednio du˝e. Dopuszczal-
ne ma byç tak˝e ∏àczenie kilku rodzajów pomocy pu-
blicznej, ale w wyjàtkowych wypadkach i za ka˝dora-
zowà zgodà premiera. 

Byç mo˝e zaostrzenie kryteriów b´dzie obowiàzy-
wa∏o tylko przez dwa lata, aczkolwiek zwykle stan
tymczasowy przeradza si´ w sta∏y. 

Jak wynika z analiz dokonanych przez ekspertów,
m.in. z kancelarii Baker & McKenzie oraz Ernst 
& Young, granty, którymi wspiera si´ inwestorów za-
granicznych, to najtaƒsza forma tworzenia nowych
miejsc pracy w Polsce. Zazwyczaj na jedno miejsce

pracy w gr´ wchodzà kwoty od 3,5 do 10 tys. z∏, tyl-
ko w nielicznych przypadkach, np. w zaawansowa-
nych technologicznie placówkach badawczo-rozwo-
jowych, mogà wynieÊç kilkanaÊcie tysi´cy z∏otych.
Dla porównania – przygotowanie etatu dla jednego
bezrobotnego w Warszawie mo˝e poch∏onàç z Fun-
duszu Pracy ok. 20 tys. z∏. Tak˝e w porównaniu z sà-
siadami jesteÊmy oszcz´dni w wydawaniu na inwe-
storów. W S∏owacji np. Êrednia wysokoÊç pomocy
publicznej na jedno miejsce pracy wynosi 23 tys.
euro (!). 

Eksperci twierdzà na podstawie przeprowadzo-
nych badaƒ, ˝e wspieranie zagranicznych inwestorów
finansowymi grantami mo˝e bud˝etowi paƒstwa
przysporzyç pokaênych dochodów. Dotacje dla inwe-
storów w ramach programów wieloletnich przek∏ada-
jà si´ na wzrost wp∏ywów z podatków od wynagro-
dzeƒ i sk∏adek ZUS. Zdaniem analityków do paƒstwa
wraca co najmniej osiem razy wi´cej, ni˝ wyda∏o
na grant. Z ka˝dej bowiem z∏otówki na wsparcie two-
rzenia nowych etatów w sektorze nowoczesnych
us∏ug ZUS otrzymuje rocznie od 1,8 do 2,9 z∏, a fi-
skus – od 0,4 do 0,9 z∏. A nowe miejsca pracy mu-
szà byç utrzymane pi´ç lat. 
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W
ed∏ug wst´pnych wyliczeƒ prywatyzacja
firm znajdujàcych si´ w gestii resortu skar-
bu mog∏aby przynieÊç bud˝etowi oko∏o 12

mld z∏. Fiskus liczy te˝ na ok. 3 mld z∏ ze sprzeda˝y
spó∏ek b´dàcych w nadzorze innych resortów. Byç
mo˝e, bioràc pod uwag´ poprawiajàcà si´ sytuacj´
gospodarczà, uzyska si´ wi´ksze, ni˝ za∏o˝ono, przy-
chody. 

Bioràc jednak wszystkie te plany, w miar´ realne,
pod uwag´, daleko do wyliczanych ostatnio w dysku-
sjach 100 miliardów, które mo˝na by uzyskaç prywa-
tyzujàc reszt´ paƒstwowego majàtku. 

Tym niemniej ∏àczna suma 15 mld z∏ z prywaty-
zacji mog∏aby byç stosunkowo ∏atwo przekroczona,
jeÊliby rzàd zdecydowa∏ si´ na up∏ynnienie akcji PZU
i PKO. Wprawdzie minister Skarbu Paƒstwa, Aleksan-
der Grad, przedstawiajàc tegoroczny plan nie wspo-
mnia∏ o takich transakcjach, trzeba jednak pami´taç,
˝e w ub. roku rzàd zapowiada∏ jako dominujàcy udzia∏
w przychodach z prywatyzacji, sprzeda˝ akcji tych
w∏aÊnie spó∏ek.

Mo˝liwe jest tak˝e zakoƒczenie prywatyzacji Lo-
tosu oraz sprzeda˝ Polkomtela (wÊród potencjalnych
inwestorów znajdujà si´ m.in. fundusze inwestycyjne
Blackstone i PAX, a tak˝e Zygmunt Solorz-˚ak.
Spó∏ka wyceniana jest na ok. 16 mld z∏. 

Rozszerza si´ geograficzny kràg zainteresowanych
kupnem prywatyzowanych w Polsce spó∏ek. Przed-
wst´pnà umow´ kupna oddzia∏u I Huty Stalowa Wola,
produkujàcego maszyny budowlane, podpisa∏a chiƒ-
ska firma LiuGong i zapewne nie jest to ostatni kon-
trahent z Chin. Notabene, w styczniu min. Aleksander
Grad przebywa∏ w tym kraju, przekonujàc do polskiej
oferty prywatyzacyjnej chiƒskich inwestorów.

Na marginesie planów prywatyzacyjnych warto
przypomnieç, ˝e nie zawsze realne wyniki finansowe
ze sprzeda˝y spó∏ek sà identyczne z wartoÊciami wy-
mienionymi w umowach prywatyzacyjnych. Pod ko-
niec 2010 r., ju˝ po uregulowaniu zobowiàzaƒ przez
Elektrim, na liÊcie prywatyzacyjnych d∏u˝ników znaj-
dowa∏o si´ 277 firm, a ∏àczna suma ich zaleg∏oÊci
wynosi∏a 1,3 mld z∏. By∏y to przede wszystkim firmy,
które nie uregulowa∏y p∏atnoÊci za zakupione spó∏ki,
a tak˝e firmy, które nie wywiàza∏y si´ z innych zobo-
wiàzaƒ prywatyzacyjnych, np. nie zainwestowa∏y de-
klarowanych w umowach kwot. 

Jednym z najwi´kszych tego typu d∏u˝ników jest
firma Altra-Group, która w 1994 r. kupi∏a 80% udzia-
∏ów ∏ódzkich zak∏adów „Feniks”; d∏ug roÊnie z ka˝-
dym rokiem o narastajàce odsetki.

Niestety, patrzàc realnie, cz´Êç d∏ugów trzeba b´-
dzie spisaç na straty. Niektóre firmy – d∏u˝nicy zban-
krutowa∏y, inne znalaz∏y si´ w k∏opotach finanso-
wych. Prawna Êcie˝ka dochodzenia roszczeƒ jest
˝mudna i czasoch∏onna.

5
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Kompromis w sprawie 
zagranicznych inwestorów

Od poczàtku roku mia∏ obowiàzywaç
nowy program wspierania inwestorów.
Nie wszed∏ w ˝ycie, ale sà sygna∏y, ˝e
wkrótce pojawi si´ wersja nieco zmie-
niona w porównaniu z pierwotnym pro-
jektem. Przyczynà opóênienia wejÊcia
w ˝ycie programu oraz zmian by∏o sta-
nowisko resortu finansów, który zdecy-
dowanie dà˝y∏ do zaostrzenia kryte-
riów w dotowaniu inwestycji.

Prywatyzacyjne plany w br. resortu
skarbu to Enea, Bank Gospodarki
˚ywnoÊciowej, spó∏ki chemiczne, czyli
Pu∏awy i Police, holding nieruchomo-
Êciowy – z Dipservice i TON Agro. Za-
powiadanà od dawna sprzeda˝ Energi,
za którà kontrahent chcia∏ zap∏aciç 7,5
mld z∏, zablokowa∏ UOKiK.

Co na sprzeda˝?

15 miliardów – prywatyzacja 2011
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N
iestety, trzeba b´dzie uniewa˝niç znacznà
cz´Êç trwajàcych obecnie przetargów, jesz-
cze w toku post´powaƒ majàcych wy∏oniç fir-

my wykonawcze. Chodzi o, bagatela, 680 km dróg
∏àcznej wartoÊci 26 mld z∏. Zgodnie z rzàdowymi za-
∏o˝eniami, w latach 2011 – 2013 ze Êrodków UE
przeznaczono na drogi 31 mld z∏, z których do tej po-
ry wydano 11 miliardów.

Mamy wi´c jasnoÊç co do najbli˝szych trzech lat.
Jednak w 2013 roku koƒczy si´ bie˝àcy unijny okres
bud˝etowy, tote˝ nie wiadomo, czy w nast´pnych la-
tach znajdà si´ dotacje na kontynuowanie rozpocz´-
tych prac.

Z kolei, z punktu widzenia przedsi´biorców wy-
st´puje dodatkowy problem: otó˝ firmy budowlane,
liczàc na boom autostradowy, zapowiadany przez ko-
lejne rzàdy, a szczególnie ten premiera Donalda Tu-
ska w zwiàzku z Euro 2012, znacznie rozbudowa∏y
swe potencja∏y produkcyjne i teraz muszà je ograni-
czaç, co przewa˝nie wià˝e si´ ze stratami.

Tak˝e z punktu widzenia u˝ytkowników dróg sytu-
acja nie przedstawia si´ najlepiej, poniewa˝ ˝ad-
na z planowanych tras nie b´dzie w ciàgu najbli˝-
szych trzech lat oddana w ca∏oÊci. Tak wi´c nie po-
wstanie ca∏a autostrada A4, podobnie jak A1, nie ma
te˝ co liczyç na ca∏y odcinek trasy A2 od ¸odzi
do Warszawy. Nie zostanie te˝ w pe∏ni ukoƒczo-
na ˝adna droga ekspresowa. 

JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z obecnymi pla-
nami, to do koƒca roku 2013 powstanie – niestety,
mocno poszatkowana – sieç autostrad o ∏àcznej
d∏ugoÊci nieco przekraczajàcej 810 km
oraz 782,5 km dróg ekspresowych. Do tego 203 ki-
lometry obwodnic.

Dopiero w ciàgu dwóch dalszych lat ma si´ za-
koƒczyç budowa ca∏ej A1 oraz A2 od granicy z Niem-

cami do Warszawy. Ta druga do wschodniej granicy
ma byç dociàgni´ta w latach 2016 – 2020. JeÊli
chodzi o drogi ekspresowe, to do koƒca 2015 r. po-
winno zostaç oddanych w ca∏oÊci 8 szos, w tym m.in.
S3 (od Szczecina wzd∏u˝ zachodniej granicy), S17
(Warszawa – Lublin), S7 (Gdaƒsk – Warszawa – Kra-
ków – po∏udniowa granica).

Po obejrzeniu licznych odcinków nowego serialu
pt. „Polskie drogi (i autostrady)” mo˝na byç pew-
nym, ˝e dalszy ciàg zmian nastàpi. Na wszelki wypa-
dek rzàd od razu zapowiedzia∏ aktualizacj´ programu
w przysz∏ym roku. Program ten ma byç finansowany
na trzy sposoby: tradycyjny, poprzez partnerstwo pu-
bliczno-prywatne oraz przez spó∏ki specjalnego prze-
znaczenia, powo∏ywane ad hoc dla danej inwestycji
przez ministra infrastruktury.

Na zakoƒczenie dodajmy, ˝e nie wszyscy martwià
si´ opóênieniami w budowie autostrad i dróg szyb-
kiego ruchu, a raczej wr´cz odwrotnie. Nie martwià
si´… samorzàdy terytorialne. Otó˝ zgodnie z ustawà
o drogach publicznych, po wybudowaniu takich tras
szosy biegnàce obok nich tracà swój dotychczasowy
status i przechodzà na utrzymanie gminy. A utrzyma-
nie kosztuje Êrednio 120 tys. z∏otych rocznie. Za je-
den kilometr. Niektórym gminom mo˝e to poch∏onàç
lwià cz´Êç bud˝etu. Niestety, to ju˝ sta∏a praktyka
sejmowo-rzàdowa. W imi´ szczytnej skàdinàd de-
centralizacji nak∏ada si´ na samorzàdy coraz to nowe
obowiàzki (ostatnio np. w dziedzinie oÊwiaty), pozo-
stawiajàc im równie zdecentralizowane zmartwienia
o pieniàdze. 5
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Zmieni∏ si´ stosunek Polaków do
przedsi´biorczoÊci i do przedsi´bior-
ców. Jeszcze nie tak dawno, przed kil-
ku laty, wyniki badaƒ Êwiadczy∏y o bra-
ku zaufania dla uczciwoÊci i spo∏ecznej
przydatnoÊci biznesu. Pokutowa∏y po-
glàdy o zach∏annych kapitalistach,
zwanych pogardliwie prywaciarzami,
którzy widzà tylko swój w∏asny interes.

W ostatnich miesiàcach trudno si´ by∏o
po∏apaç w drogowych inwestycjach.
Ciàgle coÊ „spada∏o” z planu, wycinano
wycinki, odcinano odcinki szos, obwod-
nic i czego tam jeszcze. W koƒcu,
25 stycznia, rzàd przyjà∏ plan na la-
ta 2011-2015. Oto jego podstawowe za-
rysy, którym towarzyszà kolejne wàtpli-
woÊci.

C
o gorsza, podobne poglàdy wyra˝ali politycy,
choç w nieco delikatniejszej formie. Obec-
nie, jak wynika z ró˝nych badaƒ, Polacy majà

coraz mniejszy dystans do przedsi´biorczoÊci, roÊnie
zaufanie do prywatnej inicjatywy oraz uznanie dla
dzia∏alnoÊci przedsi´biorców.

Zdaniem specjalistów, na zmian´ stosunku
do biznesu wp∏yn´∏y w du˝ym stopniu: nap∏yw pie-

ni´dzy unijnych, kryzys i zwiàzany z nimi rozwój sa-
mozatrudnienia. Wiele osób w okresie kryzysu zosta-
∏o zmuszonych do prowadzenia w∏asnej firmy: zosta-
li zwolnieni z pracy, a jednoczeÊnie macierzysty za-
k∏ad zaproponowa∏ wspó∏prac´ kooperacyjnà. Dzi´ki
zaÊ wsparciu z UE, przy otwieraniu w∏asnej firmy
mo˝na dostaç wsparcie finansowe i to zach´ca wiele
osób do zastanowienia, czy warto spróbowaç.

W rezultacie ok. 66% badanych przez CBOS uwa-
˝a, ˝e coraz wi´cej osób powinno pracowaç na w∏a-
sny rachunek. Takà opini´ przedstawia wi´kszoÊç ba-
danych, niezale˝nie od poziomu wykszta∏cenia, cho-
cia˝ ma to wp∏yw na wyst´pujàce ró˝nice: 70% osób
z wy˝szym wykszta∏ceniem, 60% z wykszta∏ceniem
podstawowym, a jeszcze mniej po zawodówkach. 

Interesujàce sà wypowiedzi na kwestie szczegó-
∏owe. Przedsi´biorca powinien mieç wy˝szy dochód
ni˝ pracownik! – tak uwa˝a 41% badanych a 43 mó-
wi: raczej tak. Niektórzy dodajà uzasadnienie swoje-
go poglàdu: przedsi´biorca prowadzàc firm´, wk∏ada

w jej dzia∏alnoÊç tak˝e kapita∏ i ryzykuje utrat´ pieni´-
dzy. Jak widaç z tego, oceny biznesmenów formu∏o-
wane sà w coraz mniejszym stopniu w oparciu o po-
pulistyczne emocje, w coraz wi´kszym – o rzeczowe
przemyÊlenia i opinie. 

Pozytywna na ogó∏ jest ocena zachowania przed-
si´biorców w okresie kryzysu. Ponad po∏owa bada-
nych uwa˝a, ˝e firmy traktowa∏y zwolnienia jako osta-
tecznoÊç. Tylko co czwarty z badanych by∏ przeciwne-
go zdania. Dwie trzecie ankietowanych uwa˝a∏o, ˝e
w czasie kryzysu nale˝y wybieraç mniejsze spo∏ecznie
z∏o, ograniczajàc wynagrodzenie i nie zwalniajàc pra-
cowników. Za ochronà miejsc pracy optowali zw∏asz-
cza ludzie m∏odzi i pracownicy w wieku 45-55 lat.
Inaczej kszta∏tuje si´ poglàd na ten sam temat obec-
nie, gdy wed∏ug doÊç powszechnej w spo∏eczeƒstwie
oceny jest ju˝ po kryzysie. Na pytanie, czy lepiej, aby
przedsi´biorca zatrudnia∏ mniej osób i wi´cej im p∏a-
ci∏, ni˝ aby zatrudnia∏ wi´cej, ale p∏aci∏ im mniej
– „tak” odpowiada 49%, a 30% „nie”. 5

Okrojone inwestycjeDrogi w latach 2011 – 2015

Przedsi´biorca wi´cej zarabia ode mnie? W porzàdku!

Wydatki na budow´ dróg do 2013 r. w mld z∏

*Krajowy Fundusz Drogowy
èród∏o: MI
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N
ajwi´cej pieni´dzy zosta∏o do wykorzystania
– 1,2 mld z∏ – przy tzw. kredycie technologicz-
nym. Przedsi´biorcy mogà tu pozyskaç kredyt,

udzielany firmom przez Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, na inwestycje polegajàce na wdra˝aniu w∏asnej lub
nabytej nowej technologii, a nast´pnie na rozpocz´ciu
sprzeda˝y produktów lub us∏ug w wyniku jej zastoso-
wania. Ju˝ sama definicja sposobu uzyskania grantu
Êwiadczy o nader skomplikowanych dzia∏aniach po-
zwalajàcych na skorzystanie z realnej dotacji. W tym
roku zatem wprowadza si´ znaczne u∏atwienia. Dotacje
obejmà technologie nieopatentowane, a tak zwa-
na premia technologiczna nie b´dzie uzale˝nio-
na od sprzeda˝y produktów lub us∏ug. Co wi´cej, jej
wysokoÊç b´dzie wyliczana od ca∏oÊci wydatków, a nie
tylko od sfinansowanych kredytem, ponadto wyp∏aca-
na jednorazowo, nie jak dotychczas w transzach. Roz-

szerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych umo˝liwi
zakup gruntu i realizacje inwestycji typu greenfield.

Nowe zasady obowiàzujà nie tylko przedsi´bior-
ców sk∏adajàcych obecnie wnioski o dotacje, ale tak-
˝e tych, którzy z∏o˝yli je przed wejÊciem zmian w ˝y-
cie, to znaczy w ub. roku. 

U∏atwienia wprowadzono w tym roku tak˝e dla sta-
rajàcych si´ o dotacje w dziale „Paszport do ekspor-
tu”. Celem grantów w tym dziale by∏o i jest wsparcie
firm planujàcych rozszerzenie eksportu lub jego roz-
pocz´cie. Dotychczas przedsi´biorca stara∏ si´ o przy-
dzia∏ grantów w dwóch etapach. Najpierw musia∏ opra-
cowaç plan rozwoju eksportu, zlecajàc to zewn´trznej
firmie doradczej, na co otrzymywa∏ dofinansowanie
w wysokoÊci maksymalnej 10 tys. z∏. Po pozytywnej
ocenie, na wdro˝enie planu móg∏ otrzymaç dotacj´
w wysokoÊci do 200 tys. z∏. Tak d∏uga procedura znie-
ch´ca∏a wielu zainteresowanych. Wprowadza si´ za-
tem procedur´ jednoetapowà: jeden wniosek,
a po przygotowaniu planu rozwoju eksportu i jego roz-
liczeniu mo˝na przyst´powaç do realizacji.

Tworzenie powiàzaƒ klastrowych, to wspó∏praca
nauki z biznesem. Aby zwi´kszyç zainteresowanie
przedsi´biorców, wprowadza si´ nowy rodzaj wsparcia
– dotacj´ na wczesnà faz´ rozwoju powiàzania koope-
racyjnego, którà b´dzie mo˝na przeznaczyç na zakup
m.in. Êrodków trwa∏ych. 5

N
astàpi∏o nadzwyczajne przyspieszenie i osta-
tecznie wydaliÊmy w ub. roku o prawie 9 mld
wi´cej, a wi´c prawie 36 mld z∏otych. To do-

bry wynik – mówià przedstawiciele resortu rozwoju
regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
si´biorczoÊci, zajmujàcej si´ wdra˝aniem podstawo-
wych programów operacyjnych zwiàzanych z wyko-
rzystaniem Êrodków unijnych. Równie pozytywnie
trzeba oceniç stan wykorzystania ca∏oÊci przyznanych
przez UE Êrodków z bud˝etu 2007-2013. Do koƒ-
ca 2010 r. podpisano umowy na dotacje na po-
nad 58% z 67,3 mld euro, które Polska na te lata
otrzyma∏a.

W wykorzystywaniu pomocy unijnej jak dotych-
czas sprawniejsze sà regiony ni˝ administracja cen-
tralna. W niektórych zawarto ju˝ umowy na po-
nad 90% bud˝etu. Na aktywnoÊç regionów mobilizu-
jàco podzia∏a∏o dodatkowe pó∏ miliarda euro z krajo-
wej rezerwy. WyÊcig samorzàdów po ten bonus trwa∏
przez ca∏y rok: od grudnia 2009 do 31 grudnia
2010 r. Pierwsze miejsce zaj´∏o województwo opol-
skie, które od dawna przewodzi∏o grupie najlepiej so-
bie radzàcych z funduszami. 

W ub. r. przyspieszy∏a realizacja du˝ych inwesty-
cji infrastrukturalnych, finansowanych z najwi´ksze-
go programu operacyjnego „Infrastruktura i Êrodowi-
sko”. W sektorach nauki i szkolnictwa wy˝szego oraz
kultury podpisano umowy na prawie ca∏oÊç przyzna-
nego funduszu. O˝ywi∏ si´ sektor transportu; w któ-
rym zakontraktowano 46% z dost´pnych 36 mld z∏
w siedmiolatce.

W tym roku resort rozwoju zak∏ada wydanie bli-
sko 40 mld z∏. B´dzie to rok najwi´kszych wydatków,
jeÊli idzie o dotacje unijne, z tym ˝e najwi´ksze zwro-
ty z Komisji Europejskiej b´dà w latach 2012-2013.
Do koƒca grudnia ub. r. Bruksela zwróci∏a Polsce
15 mld euro z ogólnej puli przyznanej na lata
2007-2013. Dzi´ki ubieg∏orocznej nadwy˝ce wydat-
ków, do bud˝etu paƒstwa trafi∏o obecnie ponadpla-
nowe 2 mld euro, co nie jest bez znaczenia dla kra-
jowych finansów w aktualnej sytuacji. 5

U∏atwienia o˝ywià 
kredyt technologiczny

Sà trzy dzia∏y w programie operacyjnym
„Innowacyjna gospodarka”, które cieszy∏y
si´ dotychczas niewielkim zainteresowa-
niem przedsi´biorców: kredyt technolo-
giczny, paszport do eksportu oraz pomoc
finansowa na klastry. Przyczyna przy
wszystkich dzia∏ach jest wspólna: nazbyt
skomplikowana procedura staraƒ o gran-
ty, odstraszajàca zainteresowanych.

Znane sà pe∏ne wyniki wykorzystania

w 2010 r. Êrodków unijnych w Polsce.

Zgodnie z planem, w którego realiza-

cj´ wielu sceptyków, zw∏aszcza z opo-

zycji, nie wierzy∏o, zamierzano wydaç

we wszystkich programach 27 mld z∏. 

Rekordowe
wydatki 
unijnych
dotacji

P
oinformowa∏ przy tym, ˝e nadal sporna jest
sprawa d∏ugoÊci trwania okresu bud˝etowego.
By∏oby niedobrze, gdyby zosta∏ skrócony do

5 lat, gdy˝ oznacza∏oby to koniecznoÊç szybkiego
przygotowania si´ do nowych negocjacji. 

Znamienne by∏o podkreÊlenie, i˝ bud˝et musi byç
realistyczny. Mo˝e to oznaczaç koniecznoÊç
uwzgl´dnienia trudnoÊci finansowych paƒstw cz∏on-
kowskich, które w najwi´kszym stopniu finansujà
wspólny bud˝et i w efekcie obni˝enia dotychczaso-
wej sk∏adki. Bud˝et na lata 2007 – 2013 wynosi 975
mld euro, na co sk∏adajà si´ wp∏aty cz∏onków Unii
w wysokoÊci 1,13% PKB. Sà sygna∏y, ˝e cz´Êç
paƒstw proponuje obni˝enie tego wskaênika. 

Dobrym komentarzem do aktualnej sytuacji jest
wypowiedê europos∏anki Danuty Huebner, ˝e nego-
cjacje bud˝etowe w UE, to jeden z najbardziej bole-
snych politycznie procesów. „B´dziemy rozmawiaç
o tym bud˝ecie w warunkach tak bardzo kryzysowych
jak nigdy. To oznacza, ˝e ten proces znowu politycz-
nie b´dzie trudniejszy ni˝ dotychczas. Trzeba bowiem
pami´taç, ˝e bud˝ety narodowe w Unii w nast´pnych
latach b´dà si´ charakteryzowa∏y wielkimi ci´ciami.”

Mówiàc o unijnych bud˝etach, aktualnie realizo-
wanym i projekcie na nast´pny okres, J. Lewandow-
ski podkreÊli∏, ˝e bud˝et unijny jest bardziej inwesty-
cyjny w porównaniu z bardziej konsumpcyjnymi bu-
d˝etami narodowymi. Przy okazji: wydatki admini-
stracyjne w bud˝ecie europejskim wynoszà 5,7-5,8%
ca∏oÊci co stanowi o korzystniejszej proporcji nawet
w porównaniu z bud˝etami miejskimi, np. z bud˝e-
tem Warszawy, nie mówiàc ju˝ o Pary˝u, w którym
administracja zatrudnia wi´cej ludzi (ponad 40 tysi´-
cy urz´dników) ni˝ ca∏a UE. 5

Projekt bud˝etu UE na 2014 – 2020

Komisja Europejska przedstawi w czerwcu
Jak zapowiedzia∏ Janusz Lewandowski,
unijny komisarz do spraw bud˝etu.
W ostatnim tygodniu czerwca Komisja Eu-
ropejska prawdopodobnie przedstawi
projekt bud˝etu na 2014 – 2020.
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Ryszard Holzer: Boi si´ pan profesor tzw. dru-
giego dna kryzysu?
Witold Or∏owski: Ja si´ raczej boj´ czekajàcej nas

dekady kryzysu.
Ca∏ej dekady? Wi´kszoÊç ludzi ju˝ po tych
dwóch latach jest Êmiertelnie zm´czona kryzy-
sem. 
Kryzys to nie jest koniec Êwiata i nawet dekada nie

oznacza dziesi´ciu lat obsuwania si´ w jakàÊ czarnà
dziur´. Natomiast faktem jest, ˝e wcale nie znikn´∏y
problemy, jakie si´ nawarstwi∏y przez ostatnie 25 lat
w Êwiatowej gospodarce. Dlatego nie mam wàtpliwo-
Êci, ˝e czeka nas dekada k∏opotów. Pewnie, ˝e sam je-
stem zm´czony kryzysem, ale z drugiej strony z punk-
tu widzenia ekonomisty w trakcie kryzysu dziejà si´ na-
prawd´ ciekawe rzeczy.

Ciekawe dla pana, ale dla normalnych ludzi naj-
gorsza jest zagadkowoÊç tego, co si´ dzieje.
Na tym w∏aÊnie polega kryzys. Z regu∏y definiuje

si´ go w kategoriach ekonomicznych: spadek produk-
cji, wzrost bezrobocia. Tak naprawd´ to zjawisko bar-
dziej psychologiczne ni˝ ekonomiczne. To stan g∏´bo-
ko zachwianego zaufania do tego, czy b´d´ mia∏ pra-
c´, czy mój bank odda mi pieniàdze, które zdepono-
wa∏em. Nagle zepsu∏ si´ prosty mechanizm, który
– jak sàdziliÊmy – wystarczy Êledziç i ju˝ b´dziemy
wiedzieli, czy idziemy w dobrà stron´.

Na czym polega∏ ten mechanizm?
W latach dziewi´çdziesiàtych (XX wieku) uznano,

˝e wystarczy trzymaç si´ pewnych prostych zasad na-
zwanych „konsensusem waszyngtoƒskim”, aby go-
spodarka si´ rozwija∏a. Niskie wydatki paƒstwowe, ni-
skie podatki, inwestowanie i przemieszczanie si´ kapi-
ta∏u, prywatyzacja i deregulacja rynków… Jak si´ zda-
rza∏o coÊ niespodziewanego, szybko wymyÊlano
sprytne wyjaÊnienie. Tak si´ sta∏o w po∏owie lat dzie-
wi´çdziesiàtych, kiedy trzeba by∏o wyt∏umaczyç, ˝e
gospodarka amerykaƒska nieprzerwanie roÊnie od de-
kady, co bynajmniej nie powoduje wzrostu inflacji.
Wed∏ug podr´czników ekonomii to niemo˝liwe.

Czu∏em si´ czasem nieswojo, gdy wielu m∏odych
zdolnych adeptów ekonomii dawa∏o mi do zrozumie-
nia, ˝e ta stara ekonomia, w którà generalnie wierz´
i w której trzeba godziç si´ z tym, ˝e 2 + 2 = 4, ju˝

odesz∏a do lamusa, ˝e obowiàzuje nowa ekonomia,
w której 2 + 2 = 5 albo i lepiej. Kryzys wybuch∏,
kiedy nagromadzona nierównowaga nagle eksplodo-
wa∏a.

I nieprawdà okaza∏ si´ ca∏y ten obraz rozwoju
opartego na wierze w Êwietlanà przysz∏oÊç wol-
norynkowego kapitalizmu…
Dlaczego nieprawdà? Ja wcià˝ wierz´ w wolny ry-

nek i demokracj´! Na Êwiecie nast´pujà i b´dà nast´-
powaç wielkie zmiany rozk∏adu si∏ gospodarczych.
Obecny wzrost pozycji Chin, tak˝e Indii, jest powrotem
do ich naturalnej pozycji w Êwiecie. 30 lat temu po-
dobne prognozy dotyczy∏y Japonii. Okaza∏o si´ jednak,
˝e czegoÊ Japoƒczykom brakuje.

[Teraz] zosta∏y mocno podci´te skrzyd∏a amery-
kaƒskiego modelu rozwoju, który – jak si´ okaza∏o
– w zbyt du˝ej mierze bazowa∏ na optymizmie, na sta-
∏ym zad∏u˝aniu si´.

Na marketingu…
…który w pewnym momencie gwa∏townie zderzy∏

si´ z glebà. Ale Stany Zjednoczone to nie tylko Wall
Street i banki inwestycyjne, to tak˝e Krzemowa Dolina.
A jeÊli chodzi o Chiny, to nie mo˝e si´ bez koƒca roz-
wijaç kraj, w którym ludzie oszcz´dzajà ponad po∏ow´
zarobionych pieni´dzy. JeÊli nie konsumujà tego, co
wyprodukujà, to muszà znaleêç kogoÊ, kto b´dzie te
produkty od nich kupowa∏ na kredyt. To si´ kr´ci∏o
przez ostatnie 30 lat, ale z pewnoÊcià nie b´dzie kr´-
ciç przez nast´pne 30.

Na razie si´ kr´ci.
Bo wszyscy bojà si´ zahamowaç, ˝eby ten rower

Êwiatowej gospodarki si´ nie wywróci∏. Chiƒczycy cià-
gle majà nadwy˝ki kapita∏u, Amerykanie wcià˝ si´
u nich zad∏u˝ajà, potencja∏ na kolejne fazy kryzysu jest
wi´c ogromny. Zresztà ró˝nych skupisk nierównowagi
jest wi´cej, z jednego kryzysu mo˝e wynikaç kolejny.
Pó∏tora roku temu w obawie przed bankructwem ir-
landzkich banków paƒstwo je wykupi∏o. DziÊ samo
paƒstwo irlandzkie mo˝e zbankrutowaç.

Irlandia nie zbankrutuje, bo jej Unia pomo˝e, ale
ju˝ pojawia si´ zagro˝enie dla kolejnych paƒstw
unijnych.
Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e jeÊli dojdzie do ban-

kructwa Hiszpanii czy W∏och, to niebo zawali si´ nam
na g∏owy. Nic podobnego, sàdz´, ˝e gdyby pojawi∏a
si´ groêba masowych niewyp∏acalnoÊci, to Europejski
Bank Centralny po prostu dodrukuje pieniàdze, co za-
wsze jest sposobem na wykpienie si´ paƒstwa z odpo-
wiedzialnoÊci za d∏ugi. I nie b´dzie koƒcem Êwiata. To
ju˝ si´ dzieje w Stanach, gdzie FED wydrukowa∏ trzy
biliony dolarów, a mo˝e dojÊç czwarty. Ale nie ma cu-
dów – konsekwencjà b´dzie inflacja.

W Europie mog´ sobie np. wyobraziç – w skraj-
nym scenariuszu – ˝e Niemcy si´ nie zgodzà na takie
naruszenie niezale˝noÊci banku centralnego i wystàpià
ze strefy euro.

To te˝ nie b´dzie „koniec Êwiata”?
Nie b´dzie. Bo gdyby, to wrócilibyÊmy do stanu

z lat siedemdziesiàtych.
A co z nami w tej „zmarnowanej dekadzie”?
Akurat my znaleêliÊmy si´ w ca∏kiem komfortowej

sytuacji. Po pierwsze dlatego, ˝e mamy coraz bardziej
sprawnà gospodark´ rynkowa, a po drugie dlatego, ˝e
jesteÊmy cz∏onkiem Unii Europejskiej. Nawet to, ˝e
mieliÊmy te pó∏ wieku komunizmu, dzisiaj – paradok-
salnie – gra na naszà korzyÊç, bo jesteÊmy biedniejsi
i nasze dochody sà ni˝sze, a wi´c jesteÊmy tak˝e taƒ-
si i bardziej konkurencyjni od Europy Zachod-
niej. I niezale˝nie od tego, co si´ b´dzie dzia∏o w Êwie-
cie i czy Unia b´dzie si´ rozwija∏a w tempie 1% rocz-
nie, 3%, czy 0%, to my tak czy owak b´dziemy, dzi´ki
wi´kszej konkurencyjnoÊci, rosnàç szybciej od Europy
Zachodniej. To jest wa˝ne równie˝ dlatego, ˝e nie
mo˝na byç pewnym, i˝ na Êwiecie nie dojdzie
do gwa∏townego wzrostu protekcjonalizmu. Otó˝ to, ˝e
jesteÊmy w Unii, w ogromnym stopniu nas przed tym
chroni. JeÊli ktoÊ chce produkowaç samochody
na najwi´kszy w Êwiecie rynek europejski, to musi
braç pod uwag´ scenariusz, ˝e jeÊli one b´dà wytwa-
rzane na Ukrainie czy w Chinach, to pewnego pi´kne-
go dnia Unia mo˝e og∏osiç, ˝e ogranicza ich import
o po∏ow´. A my w takiej sytuacji mamy zagwarantowa-
ne bezpieczeƒstwo, bo w∏aÊciwie nie ma sposobu, by
produktom wytwarzanym w polskich fabrykach utrud-
niç dost´p do rynku niemieckiego czy w∏oskiego
– choçby tam by∏a najgorsza recesja.

Rozpad Unii by∏by dla nas katastrofà.
By∏by katastrofà dla Êwiata. Ale Unia prze˝y∏a ju˝

bardzo ci´˝kie lata siedemdziesiàte i jakoÊ si´ nie roz-
pad∏a, wi´c nie widz´ powodu, dla którego w tej chwi-
li mia∏aby si´ rozpaÊç. I g∏´boko wierz´ w to, ˝e dzi´ki
obecnoÊci w Unii b´dziemy sobie radziç ca∏kiem przy-
zwoicie w tym trudnym Êwiecie, w którym naprawd´
nie∏atwo b´dzie si´ rozwijaç.

Co to znaczy „przyzwoicie”?
Jak rozsàdnie pomyÊleç i popatrzeç, co si´ dzieje

w Europie, to dzi´kujmy Panu Bogu za 4%.
5

*Prof. Witold Or∏owski jest cz∏onkiem Rady Gospodarczej
przy premierze Donaldzie Tusku, g∏ównym doradcà eko-
nomicznym PricewaterhouseCooper, dyrektorem Szko∏y
Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Tytu∏ i skróty – od redakcji „IZ”
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Koƒca Êwiata nie b´dzie
W tygodniku „Wprost” z 2 stycz-
nia 2011 r. ukaza∏ si´ wywiad z prof.
Witoldem Or∏owskim* o gospodarce
i ekonomii w nowym roku i dalszych la-
tach, zatytu∏owany „To nie b´dzie ko-
niec Êwiata”.
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Swoboda w kszta∏towaniu
treÊci umów i statutów
spó∏ek kapita∏owych 
(na tle prawa niemieckiego)

Przy opracowaniu aktu za∏o˝ycielskiego spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub statutu spó∏ki
akcyjnej niejednokrotnie nasuwajà si´ wàtpliwoÊci:
czy proponowane postanowienie jest dopuszczalne,
czyli wa˝ne? WàtpliwoÊci majà wspólnicy (akcjona-
riusze), twórcy projektów, czyli adwokaci, radcowie
prawni, profesorowie, a nast´pnie tak˝e recenzenci
ich pracy, czyli notariusze, s´dziowie w sàdach reje-
strowych, niekiedy te˝ w sàdach procesowych. 

Dlaczego autor w opracowaniu uwzgl´dni∏ nie-
mieckie wàtki prawno-porównawcze? Przyczyna pro-
sta: niemieckie rozwiàzania by∏y w du˝ym stopniu
êród∏em inspiracji dla polskiego ustawodawcy.

Rados∏aw L. 

KwaÊnicki

Swoboda w kszta∏to-

waniu treÊci umów

i statutów spó∏ek ka-

pita∏owych (na tle

prawa niemieckiego)

Wydawnictwo

C. H. Beck. 2010 r. 241

str. Cena 69 z∏. 

Reklama zewn´trzna
w procesie 
inwestycyjnym

Recenzenci tej pozycji, która ukaza∏a si´ w serii
„Prawo dla firm”, podkreÊlajà du˝à donios∏oÊç spo-
∏ecznà tematu oraz walor aktualnoÊci. Autorzy wspo-
minajà w przedmowie o alarmistycznych sygna∏ach
w prasie o zmaganiach mieszkaƒców domów pozba-
wionych dost´pu do Êwiat∏a, czy o zeszpeconych
ogromnymi planszami reklamowymi zabytkowych ka-
mienicach. Mówiàc o reklamie zewn´trznej trzeba
wspomnieç o kontrowersjach zwiàzanych z umiesz-
czanymi przy szosach reklamach. Zw∏aszcza ekrany
diodowe dzia∏ajà na zmys∏y ludzkie tak intensywnie,

˝e utrudniajà kierow-
com zachowanie
koncentracji.

Jak „ucywilizo-
waç” to zjawisko?
Jak wykorzystaç ist-
niejàce normy praw-
ne? Jakie przepisy sà
niezb´dne? Autorzy
starajà si´ udzieliç
odpowiedzi.

Agnieszka Su∏awko-Karetko, Roberto R. Romaƒski

Reklama zewn´trzna w procesie inwestycyjnym

Wydawnictwo C. H. Beck. 2010 r. 

215 str. Cena 59 z∏.

Prawo farmaceutyczne.
Komentarz

Komentarz oparty na og∏oszonym w 2008 r. jed-
nolitym tekÊcie prawa farmaceutycznego, ale
uwzgl´dniajàcy tak˝e zmiany legislacyjne z nast´p-
nych lat, w du˝ym stopniu wynikajàce z konieczno-
Êcià dostosowania prawa krajowego do unijnego.
Pozycja nieodzowna dla Êrodowiska farmaceutów
oraz prawników wykonujàcych obs∏ug´ prawnà
bran˝y farmaceutycznej. W pozycji opracowanej
przez zespó∏ prawników z Uniwersytetu Âlàskiego
znajdujà si´ szczegó∏owe omówienia przepisów do-
tyczàcych m.in. zasad i trybu dopuszczania do ob-
rotu produktów leczniczych, warunków ich wytwa-
rzania i obrotu, a tak˝e wymagaƒ co do prowadzenia
aptek, hurtowni farmaceutycznych i placówek obro-
tu pozaaptecznego.

Pod redakcjà prof. dr

hab. Leszka Ogieg∏o.

Autorzy: dr hab. Ra-

fa∏ Blicharz, dr Kata-

rzyna Grzybczyk, 

dr Monika Jagielska,

Mec. Barbara J

´dryczko, prof. 

dr hab. Leszek 

Ogieg∏o, dr Gabriela Ràczka, dr hab. Piotr Âl´zak, 

dr hab. Leszek Wilk

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Wydawnictwo C. H. Beck. 2010 r.
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Post´powanie egzekucyjne
w administracji

Nie od dziÊ znakomità opinià cieszà si´ ksià˝ki
wydawane w serii „Du˝e Komentarze Becka”.
W ostatnio wydanym „Post´powaniu…” (nie ukry-
wajmy, ˝e zawi∏à) problematyk´ egzekucyjnych pro-
cedur wyjaÊniajà naukowcy z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicz w Poznaniu. Prawie 700-stronicowà
ksi´g´ zredagowali (utytu∏owani wspó∏autorzy sà
liczniejsi) profesorowie Roman Hauser i Andrzej
Skoczylas.

Z braku miejsca powiedzmy tylko tyle, ˝e Roman
Hauser to wieloletni prezes Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego i równoczeÊnie wyk∏adowca uniwersy-
tecki, niewàtpliwie osobistoÊç ∏àczàca Êwiat praktyki
ze Êwiatem nauki. Takie po∏àczenia sà dobrà stronà
wydawnictw Becka. 

Roman Hauser, 

Andrzej Skoczylas

Post´powanie egzeku-

cyjne w administracji.

Komentarz

Wydawnictwo

C. H. Beck, 2010

str. 662, cena 199 z∏

Kodeks post´powania 
administracyjnego

Ostatnio mamy urodzaj na post´powanie admini-
stracyjne. Ukaza∏o si´ trzecie wydanie komentarza
do kpa, pióra dr. Roberta K´dziora z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Paw∏a II. Obszerne (po-
nad 1000 stron) dzie∏o wyjaÊnia podstawowe proble-
my proceduralne, przedstawiajàc zarazem najbardziej
reprezentatywne w literaturze przedmiotu poglàdy na-
uki.

A poniewa˝ ka˝dy z nas musi si´ zetknàç z pra-
wem administracyjnym…

Robert K´dziora

Kodeks post´powania

administracyjnego.

Komentarz

Wydawnictwo

C. H. Beck, 2010

str. 1016, cena 229 z∏

Zbiorowe prawo pracy.
Orzecznictwo

W zasadzie wydawca myÊla∏ o studentach, absol-
wentach, aplikantach, ale wysz∏a mu ksià˝ka przydat-
na równie˝ dla wi´kszych firm, w których funkcjonu-
je zbiorowe prawo pracy. Mo˝na si´ z niej mnóstwo
dowiedzieç na temat orzeczniczego spojrzenia sàdów
na funkcjonowanie uk∏adów zbiorowych, a tak˝e
zwiàzków zawodowych.

Trzeba si´ wczy-
taç, ale warto. 

Prof. Ludwik Florek

(wprowadzenie)

Zbiorowe prawo pra-

cy. Orzecznictwo

Wydawnictwo

C. H. Beck, 2010

214 str., cena 69 z∏
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SUMMARY

The Chamber convened on 28th Janu-
ary 2011, to make important decisions
for its further development, decisions
which were perceived as a „new ope-
ning”, new chapter in the Chamber’s li-
fe – the oldest democratically elected
entrepreneurs” organization in Poland,
established on 19th June 1989.

A
t first, by resolution no 1, the Chamber unani-
mously accepted the resignation of Jacek Ku-
bica as the Chamber’s Chairman, at the same

time he was called to act as the Vice Chairman. Sub-
sequently, by resolution no 2, the Council called Ro-
bert Kusiak as its new Chairman, recalling him from
his post as the Vice Chairman, performed by him
since 16 December 2010. Profile of the new Chair-
man was presented by Stanis∏aw Romanowski in the
Foreign Investor article „The right man in the right
place”. Brief presentation follows herein. 

Robert Kusiak may be presented as the classic
example of a Pole with professional background ori-
ginating outside Poland through hard work, perseve-
rance in aiming at his goals and striving to reach per-
sonal satisfaction. In 20 year old history of the
Chamber, he is its fifth Chairman with Polish origin,
who emigrated and then came back to his home co-
untry. His predecessors: Stefan Lewandowski, Stani-
s∏aw Szewczyk, Piotr Kempa, Jacek Kubica, who
„chose freedom” such as he, also reached their ob-
jectives through hard work and – with some luck
– they all made it to the top. When one might have
had suspected that they could not have reached for
more, one by one they returned to do business in Po-
land, charmed by Irena Santor, the queen of Polish
song. Possibly all these named chairmen were desti-
ned to take such a road back home, the reason being
a characteristic feature of their personality immanent
to them all, namely that all of these men preferred

action combined with an element of risk to be shared
with others, over sedative and calm lifestyle. So he
took the risk, he went for it.

Robert Kusiak’s choice was I. D. Marketing – the
company that has been in existence for 15 years now,
operating at Ry˝owa Street in Warsaw and has been
developing in an increasingly fast rate since the mo-
ment of its establishment. Single floor, wood and
brick construction buildings still standing back
in 2005, were replaced by modern office building ful-
ly equipped with hi-tech devices and thriving with li-
fe. This because Robert Kusiak, who was the founder,
owner and the company president – initially operating
as Market Access Co. – had hit the nail on the head.
The company started from distribution of press, to
then go on to distribution of promotional and informa-
tion materials, mainly to do with advertising.
In 2007 I. D. Marketing opened modern Logistic Cen-
tre in Warsaw and one year later, as a result of its in-
tensive development in the field of print media, such
as brochures, flyers, etc. the company – now the big-
gest of this kind in Poland – was transformed into
a joint stock company. Today I. D. Marketing collabo-
rates among others with such top corporations as
Carrefour, Tesco, IKEA, the Metro Group, Auchan, Le-
roy Merlin, Go Sport and it is a member of the presti-
gious European Letterbox Marketing Association.
In 2002 I. D. Marketing became a member of the Fo-
reign Investors” Chamber of Industry and Commerce
and in 2003 the Chamber’s Council called its princi-
pal to the post of the Vice Chairman – he acted as
such until March 2006. Few months earlier, on 9th
June 2005, Robert Kusiak, including a number of so-
me other members of the Council, was awarded the
cross of merit by the President of Poland. 

As the Chamber’s Chairman I intend – and this is
my „political credo” – to perform my duties in con-

sultation with all members of our joint Chamber fa-
mily, based on common wisdom. I must admit
that I hope for more numerous and more active par-
ticipation of its members in the Chamber’s actions.
Not pretending to play the wise guys, in our everyday
actions we shall strove to fulfill both the program of
the General Assembly, as well as implement ideas
forwarded by our members and these which will co-
me about along with life. 

Numerous times the Chamber had expressed its
negative opinion on the amendments to the law on
waste processing and order, pointing to infringement
of the constitutional principle of free competition and
freedom of economic activity. In February the Cham-
ber’s stand was presented by Robert Kusiak during
joint sitting of the Extraordinary Subcommittee for
Environmental Protection and Self Government.
Identical stand was taken by Andrzej Malinowski,
President of the Employers of Poland in relevant ar-
ticles published in the „Gazeta Prawana” and the
„Rzeczpospolita”. The reader may be interested to
note an excerpt of the Chairman’s speech. 

The draft law in actual fact leads to depriving fo-
reign investors of their investments, thus infringing
the provisions of bilateral treaties on supporting and
mutual protection of investments, concluded betwe-
en Poland and Germany, Spain and France. These
treaties commit Poland not to deprive investors of
their property without compensation, as well as to
treat them in a just and equal way. Nullifying legally
binding contracts for waste collection and also rights
granted to hundred thousands property owners who
benefited from these contracts, certainly has such an
adverse effect. Next, direct effect of such amend-
ments will be cutting entrepreneurs off from supply-
ing waste products to their own waste processing
plants which have been constructed to process and
utilize collected waste products. 
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CZ¸ONKIEM IPHIZ JEST
KANCELARIA M. MAZUREK I PARTNERZY
PRAWNICZA SPÓ¸KA KOMANDYTOWA

Kancelaria oferuje kompleksowà obs∏ug´ projektów. Z naszym udzia∏em zosta∏o zrealizowanych
na terenie ca∏ej Polski szereg wielomilionowych inwestycji, w tym z udzia∏em sektora publiczne-
go i funduszy unijnych.
Powy˝ej budowa osiedla Wola Tower w Warszawie (negocjacje umowy o generalne wykonaw-
stwo, prawne uregulowanie w∏asnoÊci gruntu, procedura uzyskania pozwoleƒ budowlanych,
sprzeda˝ mieszkaƒ). 

*) obs∏uga klienta w j´zyku niemieckim, angielskim i rosyjskim

SPECJALIZACJA*:
§ prawo handlowe

§ prawo cywilne, prawo pracy
§ ochrona Êrodowiska
§ spedycja i logistyka

§ nieruchomoÊci i budownictwo
§ s∏u˝ba zdrowia

§ zamówienia publiczne
§ partnerstwo publiczno-prywatne

M.MAZUREK®

I PARTNERZY

M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spó∏ka Komandytowa

Kancelaria w Warszawie Kancelaria w Poznaniu Wspó∏praca w Bonn
ul. Paƒska 73 ul. Grójecka 104 Anwaltskanzlei Jolanthe Mendt
00-834 Warszawa 61-483 Poznaƒ Habichtweg 28
tel. ( 48-22) 31 47 500 tel./fax (+48-61) 831 06 29 53343 Wachtberg – Niederbachem bei Bonn
fax (+48-22) 31 47 501 kancelaria.poznan@mazurek.pl tel. (+49) 228-9 25 15 81
kancelaria@mazurek.pl fax (+49) 228-9 25 15 82
www.mazurek.pl e-mail: kanzlei@ra-mendt.de

www.ra-mendt.de




