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Wprowadzenie

cała droga Polski powojennej od skrajnego znieruchomienia w pierw-
szej dekadzie do apogeum ruchliwości w siódmej miała kilka linii prze-
wodnich: komunizm–kapitalizm, autorytaryzm–demokracja, granice za-
mknięte – granice otwarte. Przedsiębiorczość jednak nie wpisuje się ła-
two w ten dwoisty układ Polski podległej–niepodległej. bo choć w ostat-
nim ćwierćwieczu wybuchła z zaskakującą siłą, to w niemałym stopniu 
dlatego, że – czas niszczącego ją wcześniej systemu – przetrwała. Album 
ten nie jest pomyślany jako pomnik wystawiany komuś lub czemuś, ale 
może być odczytany jako hołd dla tych, którzy nie dawali się Peerelowi 
i wbrew wszystkiemu bronili gospodarczej wolności.

chociaż przedsiębiorczość łączy obie powojenne epoki, to miała się 
w nich zupełnie inaczej; w pierwszej najpierw bezwzględnie niszczo-
na, potem ledwie tolerowana; w drugiej – wypisana na sztandarach. Je-
śli przyjąć, że od zakończenia wojny, w maju 1945, reguły życia komu-
nistycznego działały do maja 1990, czyli likwidacji cenzury (poważ-
nie obezwładniającej społeczeństwo), to mijające 70 lat dzieli się równo 
na dwa etapy: 4,5 i 2,5 dekady. Porównanie ich z perspektywy gospo-
darczej i społecznej samoorganizacji wyjaśnia, co stało się w tym cza-
sie z Polakami.

System komunistyczny, obejmujący Polskę wraz z końcem wojny, bu-
dowany był na całkowitej podległości obywatela wobec państwa; in-
dywidualna samodzielność, gospodarność, kierowanie się rachunkiem 
ekonomicznym – były cechami tępionymi, jako zagrożenie hieratycznej 
władzy. Jednak w tym akurat nie zyskał on wystarczającej skuteczno-
ści. Udało mu się na wiele lat zaprowadzić w społeczeństwie polityczny 
konformizm, obezwładnić groźną dlań ideową niezależność, lecz przed-
siębiorczości nie zdusił. zwalczani prywaciarze, badylarze, spekulanci, 
cinkciarze – oparli się propagandowej i egzekucyjnej nagonce, przetrwa-
li wszystkie peerelowskie etapy.



Przełom 1989/90 roku miał rewolucyjny przebieg głównie w sfe-
rze gospodarczej – tu przemiany życia publicznego zachodziły z oszo-
łamiającą prędkością. W początkowym okresie niektóre ich wymia-
ry sprawiały wrażenie wyrywających się spod wszelkiej kontroli. Jed-
nak z czasem następowała stabilizacja. Album wnikliwiej opowiada 
o ćwierćwieczu uwolnionej przedsiębiorczości, która najpierw ruszy-
ła z siłą żywiołu, a potem dała się wpisać w ramy demokratyzującego 
się państwa (choć nadal głośne są zastrzeżenia z jednej strony przed-
siębiorców, że narzucone ograniczenia są zbyt bolesne, z drugiej – że 
jeszcze nie wszyscy polscy biznesmeni „nauczyli się” społecznej odpo-
wiedzialności). rzeczywistość III rzeczpospolitej potwierdziła, jak 
zasadniczy jest dla kraju fundament gospodarki.

Spojrzenie na powojenne 45-lecie z perspektywy prywatnej inicja-
tywy zasugerowała Ośrodkowi KArTA na przełomie wieków Funda-
cja bankowa im. Leopolda Kronenberga. Wcześniej nie zajmowaliśmy 
się historią gospodarczą, a ogłoszony wtedy konkurs na wspomnienia 
„prywaciarzy” po 1945 roku przyniósł plon wprost odkrywczy. Wni-
kliwie opisywali oni zmagania indywidualnej przedsiębiorczości ze zi-
deologizowanym, bezdusznym, agresywnym państwem. Finał tamtej 
realizacji, w 2001 roku, stał się dla nas punktem wyjścia do kolejnych 
prób penetracji tej sfery życia publicznego w Peerelu, te zaś wpłynę-
ły na kształt obecnego albumu. Naszymi przewodnikami okazali się 
pojedynczy oporni, którzy nie poddali się gospodarce planowej, zapo-
wiadając własną. Wielogłos skomponowany z ich opowieści prowadzi 
tu przez wszystkie siedem dekad.

dotychczasowe doświadczenia KArTY, dokumentującej i upo-
wszechniającej historię społeczną XX wieku, przekonywały coraz bardziej, 
że jej „materialny” wymiar nie ma charakteru marginalnego, lecz – pierw-
szoplanowy. Powojenne wydobywanie się z podległości i ideologicznego 



obezwładnienia – miało nie tylko postać walki o najprostsze, spokojne, 
względnie dostatnie życie. Oznaczało czasem ogromny wysiłek, by żyć 
godnie, w poczuciu własnej wartości. Gdy fasada rzeczywistości peere-
lowskiej się załamała, pojawiło się zza niej wielu ludzi gotowych do nie-
zależnej, odpowiedzialnej egzystencji.

Poprzedni podobny album – Przedsiębiorczość po polsku – ukazał się 
pięć lat temu, z okazji dziesięciolecia Polskiej Agencji rozwoju Przedsię-
biorczości. Tym razem PArP nie akcentuje swojej historii, która w pew-
nym stopniu puentuje opisaną drogę; zostawia autorom swobodę w spo-
sobie zamykania opowieści. Powstał przekaz o większym jeszcze stop-
niu uniwersalności, prezentujący zjawisko niemożliwe do wyobraże-
nia przed ćwierćwieczem: wielką gospodarczą samodzielność. Właśnie 
w sferze przedsiębiorczości – mimo sytuacji dalekiej od samozadowole-
nia – niepodległość coraz lepiej spełnia się w codziennym doświadczeniu.
Maj 2015 Zbigniew Gluza
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 Z manifestu PKWN: 
Kraj wyniszczony i wygłodzony czeka na wiel-
ki wysiłek twórczy całego narodu. Krzywdy, 
zadane przez okupantów, muszą być jak najprę-
dzej naprawione. Własność, zrabowana przez 
Niemców poszczególnym obywatelom, chło-
pom, kupcom, rzemieślnikom, drobnym i śred-
nim przemysłowcom, instytucjom i Kościoło-
wi, będzie zwrócona prawowitym właścicie-
lom. Majątki niemieckie zostaną skonfisko-
wane. […]

zniesione zostaną niemieckie znienawidzone 
zakazy, krępujące działalność gospodarczą, ob-
rót handlowy między wsią i miastem. […] Inicja-
tywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospo-
darczego, również znajdzie poparcie państwa.
Moskwa, 21 lipca 1944      [77]

 Hilary Minc (członek biura Politycznego 
Kc Polskiej Partii robotniczej) w wystąpieniu 
na plenum KC: 
My jako państwo demokratyczne nie mogli-
byśmy teraz wziąć bezpośrednio pod swo-
je wpływy całej produkcji przemysłowej, rze-
miosła i produkcji rolnej. […] byłoby najwięk-
szym błędem, gdybyśmy teraz chcieli odda-
lić od produkcji drobnych przedsiębiorców, 
rzemieślników, wziąć wszystko w ręce pań-
stwa i ciągnąć za sobą drobną wytwórczość, 
całe rzemiosło. To byłoby niesłuszne. Musi-
my dzisiaj koncentrować się na wielkich za-
kładach przemysłowych. […] Łódź, Katowi-
ce, Poznań, bydgoszcz – to dziś martwe uli-
ce, rzędy zamkniętych sklepów… czy my to 
ruszymy sami? czy potrafimy sami obsadzić 
ludźmi wszystko? Nie, nie potrafimy. 
Warszawa, luty 1945      [50]

Tuż po wojnie infrastruktura przemysłowa i handlowa kraju leży w ruinie.  
dla wielu Polaków podjęcie działalności gospodarczej staje się warunkiem przeżycia. 
Nowa komunistyczna władza kryje się na razie ze swoimi zamierzeniami rewolucyjnej 
przebudowy polskiej rzeczywistości. W ogłoszonym 22 lipca 1944 manifeście 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zapowiedziane zostaje przywrócenie 
przedwojennej własności. Głosi się też hasła  odbudoWy  KRAju  w oparciu 
o trzy równoprawne sektory – państwowy, spółdzielczy i prywatny.

 bronisław Pindelski
(właściciel lodziarni): 

Komuna głosiła w radiu, prasie i na afiszach 
popularny slogan o trzech równorzędnych sek-
torach: państwowym, spółdzielczym i prywat-
nym. […] 

zdobyty lokal odnowiłem i wyremontowa-
łem. Na moje zamówienie stolarz, specjalista 
od mebli sklepowych, wykonał w krótkim cza-
sie piękne lady, wysokie półki i ozdobne stoliki 
z krzesełkami. […] Po otwarciu sklepu różne 
pyszności i przyjemna obsługa ściągały tłumy 

 Warszawa, 1945–46. 
  Fot. Zofia Chomętowska / muzeum Warszawy, dzięki uprzejmości 
  Gabrielli Chomętowskiej-Grether 
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ludzi, żądnych słodyczy po długoletnim „po-
ście” podczas okupacji niemieckiej. […] Wyko-
rzystałem posiadaną kamerę filmową oraz pro-
jektor. Nakręciłem film o tematyce mikołajo-
wej: jak dzieci otrzymują od św. Mikołaja róż-
ne słodycze, właśnie z cukierni „danusia” – jak 
nazywał się teraz mój sklep. […]

Na wiosnę 1946 mogłem się już zdobyć na 
samochód. Kupiłem okazyjnie opla olimpię 
w bardzo dobrym stanie. Miesiąc później auto 
zostało skonfiskowane przez bezpiekę. Prawie 
sześć tygodni trwały pertraktacje, zanim je od-
zyskałem. Adwokat ostrzegł mnie, ażeby teraz 
nie afiszować się samochodem przed domem 
czy sklepem, bo historia może się powtórzyć. 
Wtedy będzie już znacznie trudniej. 
Kraków, wiosna 1946      [33]

 Ul. marszałkowska, Warszawa, 1945. 
  Fot. Wacław Zdzarski  

 Księgarnia w ruinach,  
 Warszawa, 1945. 
  Fot. PAP  
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 Hilary Minc w przemówieniu na 
uroczystościach pierwszomajowych: 
dzisiaj wychodzimy na ulicę w dniu 1 maja 
z hasłami […] walki o zwalczanie marnotraw-
stwa, o gromadzenie oszczędności po to, aby po-
konać za parę miesięcy te trudności i pójść dalej, 
w kierunku podwyższenia dobrobytu mas pra-
cujących. […] chcemy, aby rozwijała się inicja-
tywa prywatna, ale wszyscy ci, którzy próbują 
obedrzeć ludzi pracy, będą zwalczani. Wygra-
liśmy bitwę o produkcję, postaramy się wygrać 
bitwę o handel. 
Katowice, 1 maja 1947      [4]

Polska przejmuje wzorce ekonomii sowieckiej. Wiosną 1947 Hilary Minc,  
minister przemysłu i handlu, rzuca hasło  bitWy  o  HANdel. Wszelka 
działalność gospodarcza ma zostać podporządkowana centralnemu planowaniu.  
Uchwalony w lipcu 1950 plan sześcioletni zakłada położenie nacisku przede 
wszystkim na rozbudowę przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego.  
dostęp do prywatnych zakładów i sklepów staje się utrudniony.  
Szybko skutkuje to pojawieniem się braków w zaopatrzeniu. 

 Stanisław tołwiński 
(prezydent Warszawy) w referacie 
na posiedzeniu Warszawskiej  
Rady Narodowej: 
Walka klasowa w społeczeństwie stolicy jest 
faktem. Ludzie zajmujący się handlem, nie-
rzadko spekulacją, poobrastali w piórka, roz-
maici organizatorzy odbudowy Warszawy z ra-
mienia inicjatywy prywatnej zapewnili sobie 
warunki życia znacznie lepsze od przeciętnego 
poziomu ludzi pracy, wolny zawód wykorzy-
stywany jest często wbrew interesowi publicz-
nemu i wiąże jego przedstawicieli z warstwami 
pasożytniczymi, organizacja handlu detalicz-
nego sprzyja wyzyskowi ludzi pracy, obniża-
niu poziomu jego realnej płacy. Samorząd nie 
może wobec tych zjawisk pozostawać obojętny. 
Warszawa, 1948      [65]

 Z ustawy O sześcioletnim planie 
rozwoju gospodarczego i budowy podstaw 
socjalizmu na lata 1950–55: 
rozbudowanie podstaw socjalizmu oznacza: 
[…] okiełznanie i ograniczenie elementów ka-
pitalistycznych w tych dziedzinach naszej go-
spodarki, w których jeszcze one występują oraz 
dalsze ich stopniowe wypieranie, a następnie 
likwidowanie jako klas. […] Należy: […]

– zapewnić dalszy rozwój sieci i obrotów 
socjalistycznego handlu, systematycznie wy-
pierając elementy kapitalistyczne. […]

– Udoskonalić organizację i pogłębić meto-
dy socjalistycznego planowania jako podstawo-
wego narzędzia kierownictwa gospodarki na-
rodowej i mobilizacji jej wewnętrznych rezerw. 
Warszawa, 21 lipca 1950      [76]

 Pochód pierwszomajowy,  
 Warszawa, 1 maja 1946. 
  Fot. Świerczyński / PAP  
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  Fot. Ze zbiorów Ośrodka KARTA  
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dla prywatnych przedsiębiorców okres  StAliNiZMu  jest katastrofą.
Uchwalone zostają ustawy m.in. o cenach maksymalnych oraz o koncesjach na 
prowadzenie działalności gospodarczej. Władze kierują na front walki z prywatną 
inicjatywą Nadzwyczajną Komisję do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 
Gospodarczym. rozpoczynają się masowe kontrole w sklepach i warsztatach. 
rezultatem wykrycia najmniejszych nawet nieprawidłowości stają się arbitralnie 
wyznaczane, rujnujące domiary podatkowe, konfiskaty mienia, a nawet kary 
więzienia bądź obozu pracy.

 janina Przewłocka-okęcka
(właścicielka zakładu tkackiego): 

do warsztatów w każdej chwili mogła wpaść 
kontrola z Urzędu Skarbowego, a tu pracu-
je pięć lub sześć osób zamiast jednej zgłoszo-
nej. Żyłyśmy w ustawicznym strachu. Wymy-
śliłyśmy system ostrzegawczy. Na drzwiach 
przy nazwisku napisałyśmy: „Proszę dzwonić 
dwa razy”, a wszystkim znajomym powiedzia-
łyśmy, że mają dzwonić trzy razy. Na dźwięk 
dwukrotnego dzwonka wszyscy zeskakiwali 
z warsztatów i od kołowrotków, zasiadali wo-
kół stołu, jak gdyby przyszli „towarzysko”. 
Warszawa, 1948      [82]

 bronisław Pindelski
(właściciel lodziarni): 

do sklepu wpadło nagle trzech kontrolerów 
skarbowych. Jeden z nich, prawdopodobnie 
kierownik, przedstawił się, pokazując nakaz 
superkontroli. 

– Wyprosi pan teraz wszystkich klientów – 
rozkazał. – będzie szczegółowa rewizja. Mu-
simy zbadać pańskie machlojki. Każdy prywa-
ciarz to złodziej i kombinator. Na ulicy Obroń-
ców Stalingradu nie może istnieć żaden pry-
watny sklep. To jest hańba dla tej bohaterskiej 
ulicy. 

[…] W tym czasie pomocnicy rewidenta za-
częli odsuwać od ścian półki i lady. 

– zwińcie też wykładzinę podłogową! 
Może tam ukrył dolary. To parszywe pienią-
dze wrogów ludu pracującego. Jak znajdziemy, 
będziesz pan siedział. 

Nagle zauważyłem, jak duży regał z towa-
rem zaczyna się chwiać i może runąć. zoba-
czyłem też, że popękały niektóre lustra w tyle 
półek, gdzie stały butelki z winami. 

– Proszę ostrożnie! – zawołałem. – Pęka-
ją lustra! zachowujecie się jak gestapowcy…

– coś pan powiedział?! – krzyknął rewi-
dent. – […] drogo będą cię te wyzwiska kosz-
towały, ty malutki kupczyku! […]

Efektem tej superkontroli był gigantyczny 
domiar podatkowy. 
Kraków, lipiec 1950      [33]

 Rekwirowanie nielegalnych towarów,  
 Warszawa, 16 września 1948. 
  Fot. PAP  
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 Komentarz Polskiej Kroniki Filmowej do filmu
Wszyscy do walki ze spekulacją: 
Na Pradze, przy ulicy Piotra Skargi Komisja Społeczna do Walki ze Spekulacją wykryła potajem-
ny skład mięsny należący do małżeństwa Wysockich, właścicieli sklepu rzeźnickiego. Mięso, sma-
lec, podroby, wędliny… Jeszcze, jeszcze i jeszcze. Ogółem ujawniono około dwóch ton towaru, po-
chodzącego z przydziałów przeznaczonych dla świata pracy i z nielegalnego uboju. brudne, cuch-
nące mięso, wędlina i smalec wędrowały stąd na czarny rynek. Nie chowaj twarzy! Wiemy, jak się 
nazywasz! Wiemy, kim jesteś! Twoje nazwisko Wysocka! Jesteś wrogiem klasowym! całe społe-
czeństwo stanęło do walki ze spekulacją. Wróg będzie wytępiony. 
Warszawa, sierpień 1951      [33]

 Wyprowadzanie aresztowanej za spekulacje mięsem,  
 Warszawa, sierpień 1951. 
  Fot. arch. WFdiF  
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Po październiku 1956 następuje  
oSłAbieNie  RygoRóW.  
Powrót do władzy Władysława Gomułki 
oraz napiętnowanie minionych kilku 
lat jako okresu „błędów i wypaczeń” 
przynoszą pewną zmianę w położeniu 
prywatnych przedsiębiorców. Nadal są 
oni w systemie socjalistycznym  ciałem 
obcym, lecz bardziej tolerowanym. 
Polityka wobec nich przybiera formę 
kolejnych fal liberalizacji i „przykręcania 
śruby”, objawiającego się głównie poprzez 
ucisk fiskalny i urzędniczą obstrukcję.

 Adam Wajda
(właściciel sklepu obuwniczego):

Kusiak [Jerzy, przewodniczący Prezydium 
Miejskiej rady Narodowej] rozprawił się pra-
wie ze wszystkimi prywatnymi sklepami. Pró-
bowałem wtedy dostać się do Gomułki. Wujko-
wie mojej żony bawili się z nim na jednym po-
dwórku […]. Nie dopuścili mnie do niego, ale 
dostałem się do jego sekretarza ekonomiczne-
go. Przedstawiłem moją sytuację, […] po czym 
otrzymałem przesyłkę z kopią pisma, w którego 
autentyczność trudno mi uwierzyć. […] Wno-
siło o rozpatrzenie sprawy Adama Wajdy i wy-
danie zezwolenia na handel z uwagi na zasługi 
okupacyjne i wojenne (posiadałem rzeczywiście 
Krzyż Kawalerski i Partyzancki). Kusiak roz-
patrzył, ale zezwolenia nie wydał. z wyjątkową 
pasją tępił zarówno handel, jak i rzemiosło. […]

Trzeba być zaciętym chłopem z Małopol-
ski, żeby przetrwać te wszystkie lata, przetrzy-
mać i Kusiaka, i [Jana] Szydlaka, którzy „li-
kwidowali” prawie każdego kupca. […] Nie 
istniały żadne stałe zasady. 
Poznań, lata 60.      [6]

 Przenośny warsztat  
 ostrzenia nozy, 1957. 
  Fot. Bolesław miedza / PAP  

.
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 danuta Piontek
(przedsiębiorca z branży tekstylnej):

zatrudniałam wielu ludzi. zawsze prowadzi-
łam każdy swój biznes bardzo solidnie, ponie-
waż nie byłam nastawiona na szybkie i nielegal-
ne zrobienie pieniędzy. U mnie była stabilność 
w interesach. […] Wobec tego byłam skrupu-
latna w angażowaniu i zwalnianiu pracowni-
ków. Przy kilkudziesięciu ludziach rotacja była 
spora. Wydział Finansowy przyjął taką zasa-
dę: w ciągu roku np. przewinęło się 100 osób, 
więc każdą osobę zgłoszoną, czy przepracowa-
ła 1 miesiąc, 5, czy cały rok, przyjmowano jako 
osobę pracującą 12 miesięcy i mnożono przez 
średnią wydajność. I koniec. Przemnożono to 
przez parę lat i wyliczono, że powinnam mieć 
obroty, powiedzmy, 20 razy większe niż te, któ-
re były. […] Jeżeli ja zatrudniałam osobę przez 
3 miesiące i ta osoba przedstawiała dokument, 
że następnego dnia podjęła pracę w instytucji 
państwowej, to to nie było żadnym argumen-
tem dla oskarżycieli. Jaki może być komentarz? 
W rezultacie okazało się, że była to typowa na-
gonka na kogoś, kto zarabia, jest lepszy – trze-
ba więc go ściągnąć do poziomu. robiło się 
więc afery i mnie się to przytrafiło. To miała 
być przestroga i nauczka dla innych. 
Lata 60.      [16]

 Stefan Kisielewski (publicysta) 
w dzienniku: 
Trwa w prasie dosyć autentyczny spór o „pry-
waciarzy”, czyli prywatne rzemiosło i usługi. 
„Kurier Polski” broni ich ostro przed atakami 
demagogów, wskazując na to, że wielki prze-
mysł maszynowy, okrętowy i inny kooperu-
je z nimi, oni dostarczają precyzyjnych czę-
ści, których inaczej nigdzie by się nie dostało. 
Ale atak ma podłoże ideologiczne, co im tam 
sprawy produkcyjne! Klaudiusz Hrabyk, su-
peridiota, grzmi w „Życiu Warszawy”, że cała 
Polska pogardza prywaciarzami, którzy zbi-
jają „wór złota”, że nigdy badylarz czy sklepi-
karz nie mógłby reprezentować „socjalistycz-
nego narodu” i tym podobne brednie. A o pry-
watnych chłopach (połowa społeczeństwa) ła-
skawca zapomniał. I o tym, że np. sprzedaw-
ca prywatny pracuje dzień i noc, podczas gdy 
pracownik „uspołeczniony”, odpracowawszy 
swoje siedem godzin, wypina się na wszystko, 
a poza tym kradnie, ile wlezie. 
Warszawa, 23 października 1968      [40]

 Warsztat szewski,  
 Racibórz, 1957. 
  Fot. Henryk Grzęda / PAP  
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 jacek Wasilewski
(adwokat):

Afera mięsna była okrutną sprawą. Na ławie 
oskarżonych zasiedli ludzie, którzy dokonali 
dużej liczby drobnych przestępstw. Ale skaza-
no ich za co innego. Wawrzeckiego – za przy-
właszczenie mienia społecznego. A w gruncie 
rzeczy cała jego działalność polegała tylko na 
wymuszaniu haraczu od kierowników sklepów. 
Ponieważ był prostym człowiekiem, wpadał do 
jakiegoś sklepu, brał na bok kierownika: słu-
chaj Wojtku, zenku, idę po południu z kum-
plami do restauracji, potrzebuję parę złotych. 
Kierownik wyciągał pieniądze i dawał dyrek-
torowi. co to miało wspólnego z zagarnięciem 
mienia społecznego? Poważny prawnik zakwa-
lifikowałby to jako tzw. przestępstwo czynne-
go łapownictwa. Tylko że za łapówki prawo 
nie przewidywało śmierci. 

Mojego klienta w aferze mięsnej skazano 
na osiem lat więzienia. Nie odsiedział. Umarł 
w więzieniu wkrótce po wyroku. 
[55]

20 listopada 1964 rozpoczyna  
się proces w sprawie tzw.   
 AFeRy  MięSNej.  Oskarżonym 
– w większości dyrektorom handlu 
mięsem i kierownikom sklepów – 
przedstawia się zarzuty malwersacji 
i korupcji. rozprawa zamienia się 
w proces pokazowy, pozwalający 
władzom „wyjaśnić” społeczeństwu 
brak mięsa w sklepach. zapadają 
niezwykle surowe wyroki – m.in. kara 
śmierci dla Stanisława Wawrzeckiego, 
jednego z dyrektorów handlu 
mięsem w Warszawie. Wyrok zostaje 
wykonany 19 marca 1965.

 Z anonimowego listu
do Polskiego Radia: 
Głęboko zostałem wstrząśnięty, gdy usłysza-
łem wyrok śmierci w sprawie tych aferzystów 
mięsnych. Jak to, Falo – to już za parę złotych 
się u nas w Polsce ludziom głowy ucina? Mnie 
się widzi, że to ani sprawiedliwie, ani zgodne 
z prawem. bo jeśli tu karze się śmiercią za same 
tylko pieniądze, to czym i jak ukarze się mor-
derców, którzy zabrali pieniądze i życie ludz-
kie, i zdrowie, i osierocili rodzinę. Powiedz, 
Falo, gdzie tu sprawiedliwość, gdzie tu pra-
wo, gdzie tu trochę ludzkości. Stanowczo ża-
den uczciwy człowiek z tym się nie zgodzi. Na-
tomiast oburzyły mnie głosy, które przez ra-
dio i w prasie usiłują mi wmówić, że to trze-
ba komuś życie odebrać dla dobra społeczeń-
stwa i jakoby społeczeństwo tego od sądu ocze-
kiwało. 

 Rozładunek mięsa. 
  Fot. Ośrodek KARTA  

 Stanisław Wawrzecki (w centrum) 
 podczas procesu, Warszawa, 1965. 
  Fot. Bolesław miedza / PAP  
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Wola Skarbkowa, luty 1965      [51]

 Z anonimowego listu do Polskiego Radia: 
W naszej okolicy – wieś Nowa Wola Prażmowska, grom[ada] Prażmów, pow. Piaseczno, woj. War-
szawa – znajduje się jeden spekulant, który handlował mięsem już od paru lat. Skupował zezwole-
nia na ubój, a w gminie tłumaczył się, że ma swoje własne świnie. Jednak to spekulowanie się wy-
dało i dostał się w ręce sprawiedliwości, zabrano mu dwóch świniaków z domu i jednego, którego 
sprzedawał na targu, i bawił się, i śmiał z biednych, że jest mądry. A teraz się mądrzy, że nie będzie 
siedział w więzieniu. co może, to spekuluje, że jak się podsunie pieniędzy, to się wszystko załatwi. 
Wobec tego sprawa ma być w sądzie w Warszawie około 10 lub 9 lutego. Prosiłbym cię, Falo, o do-
pilnowanie tej sprawy, żeby dostał surowy wymiar kary. A ten spekulant nazywa się W. Wacław.
Nowa Wola Prażmowska, luty 1965      [51]
 dostawa do sklepu mięsnego, Orneta, 1963. 
  Fot. Andrzej Baturo / FORUm  
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 Stefan Kisielewski w dzienniku: 
W Warszawie absurdalne kłopoty z mieszka-
niem, nieustające targi z malarzami i instala-
torami nowego gazu. W rezultacie w mieszka-
niu zamęt i okropnie zimno, bo mamy prze-
cież w kaloryferach ogrzewanie gazowe, któ-
rego nie można używać, dopóki „komisja” ba-
dająca kominy nie pozwoli. Komisja owa zaś 
pewno nieprędko pozwoli, bo renowację komi-
nów robi przedsiębiorca prywatny (państwowi 
są zajęci), a ten nie ma cementu, bo prywatnym 

W grudniu 1970 nastaje  ePoKA  gieRKoWSKA  – nazwana tak 
od nazwiska nowego I sekretarza Kc PzPr. Ekipa Gierka głosi hasło budowy 
dobrobytu i poprawienia standardu życia społeczeństwa – co w dużej mierze 
realizowane jest za pomocą zachodnich kredytów. Następuje pewne poluzowanie 
rygorów wobec prywatnych przedsiębiorców – dopuszcza się oddawanie 
uspołecznionych lokali gastronomicznych i handlowych w ręce indywidualnych 
ajentów, a także tworzenie prywatnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego (tzw. firm polonijnych).  Jednakże stare, biurokratyczne nawyki  
wciąż się utrzymują, a „prywaciarze” cały czas są ofiarami szykan.

się cementu nie przydziela, wobec czego… ty-
powa socjalistyczna historyjka bez wyjścia. 
Warszawa, 15 października 1974      [40]

 Mieczysław F. Rakowski 
(redaktor naczelny „Polityki”) w dzienniku:
Miałem okazję przyjrzeć się pracy I sekreta-
rza KW. Opowiadał: „Kiedy przychodzą do 
mnie towarzysze i domagają się decyzji, to ja 
im odpowiadam: ja nie rządzę, drodzy towa-
rzysze. To wy rządzicie”. chodziło o prezyden-
ta miasta. A potem, kiedy jechaliśmy jakąś uli-
cą, wskazał na prywatny sklepik i powiedział: 

 Fotograf na odpuście,  
 Piekoszów, lato 1979. 
  Fot. Krzysztof Wójcik / FORUm  
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„Mamy jeszcze kilku prywaciarzy, ale już ich 
kończymy. O, tutaj był taki prywaciarz, lody 
sprzedawał. zawsze stały kolejki. Kazałem dać 
mu domiar na pół miliona. zapłacił bez szem-
rania. No to kazałem dodać jeszcze pół milio-
na. Nie wytrzymał. I już go nie ma”. Ot, tak 
rządzi nasz miły sekretarzyk. Niech go szlag 
trafi.
Wrocław, 13 marca 1975      [84]

 Henryk tkaczyk (właściciel firmy 
produkującej urządzenia elektrotechniczne) 
w gazecie „Kulisy”: 
Produkuję bardziej uniwersalne sprawdzar-
ki [urządzenia wychwytujące niedokładno-
ści w działaniu zegarków] niż Szwajcarzy, ale 
przegrywam z nimi nawet we własnym kraju. 
Polscy urzędnicy, od których te zakupy zależą, 
popierają firmy zachodnie. Mało tego. dono-
szą tym firmom o moich rozwiązaniach. […] 
dlaczego tak się dzieje? Niech pan nie zada-
je naiwnych pytań. Niech pan lepiej pojedzie 
na Targi do Poznania. Jak to po co? chociaż-
by po to, żeby przekonać się, iż zbyt często 
szczęk kieliszków zagłusza dźwięk prowadzo-
nych rozmów. za dużo się tam wznosi toastów 
na cześć przedstawicieli firm zachodnich. 
1979      [34]

 Sklep mięsny, ok. 1979. 
  Fot. Lech Kowalski / RePORTeR  

  Fot. eAST NeWS  
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 Przemysław Czekało
(handlarz oponami): 

zadzwoniłem ponownie do Marka (przyszłego 
zięcia), żeby zebrał tyle opon, ile mu się uda. 
Udało mu się znaleźć dwanaście zużytych, ale 
całych opon od żuka. Kupił za bezcen od zna-
jomych kierowców. Sześć sztuk za pół litra. 
Ja wyjąłem z malucha tylne siedzenia i prawy 
fotel, założyłem bagażnik na dach i pojecha-
łem do Malborka. zabrałem wszystkie i za-
spokoiłem najbliższych krewnych. Wziąłem po  
3 tys. zł za sztukę, a oni dołożyli jeszcze po 
500 zł za przysługę. […] zdarzało się tak, 
że ja kupowałem od kogoś „łysą” oponę za  
200–300 zł, dawałem ją do bieżnikowania, co 
kosztowało mnie 500 zł, po czym tę samą sztu-
kę, ale już z bieżnikiem, sprzedawałem temu 
samemu człowiekowi za 5000 zł. 
Malbork, początek lat 80.      [14]

 irena eris
(właścicielka firmy kosmetycznej): 

Sanepid chciał na przykład, żebyśmy zrobi-
li digestorium. To jest takie zamknięte szkla-
ne pomieszczenie ze specjalnym wyciągiem, 
gdzie pracuje się z substancjami toksyczny-
mi. Potwornie drogie, w Polfie było tylko jed-
no. A nam kazali je montować w wytwór-
ni kosmetyków. Kompletna abstrakcja. Na 
szczęście skończyło się na wiatraczku, który 

Poczynając od 1982 roku,   
SeKtoR  PRyWAtNy  
ZACZyNA  Się 
uSAModZielNiAć.  Władze 
zaczynają coraz bardziej odchodzić od 
wierności ideologicznym pryncypiom, 
ale biurokracja wciąż potrafi uprzykrzyć 
życie przedsiębiorcom. W Polsce 
zaczynają pojawiać się prawdziwi 
milionerzy, którzy zbudowali fortuny 
na działalności gospodarczej (m.in. 
w firmach polonijnych). 

wmontowaliśmy w  okno. Potrzebowaliśmy 
zaświadczenia od straży pożarnej. Przyjecha-
ła. Strażak, zajrzał do skrzynki elektrycznej. 
Wszystko było nowe, świeżo wymienione. 
A on twierdzi, że bezpieczniki były „drutowa-
ne”, czyli używane. zaświadczenie wystawi ow-
szem, ale jak zapłacę mandat. zdenerwowałam 
się. Powiedziałam, że żadnego mandatu nie za-
płacę, bo tam nie ma żadnego „drutowanego” 
bezpiecznika! […]

Wróciłam do domu strasznie zrezygnowa-
na. Nie chciałam już prowadzić żadnej dzia-
łalności. Poskarżyłam się mężowi. A on po-
wiedział: „Słuchaj, trzeba było zapłacić man-
dat, miałabyś już zaświadczenie. A strażak? 
Strażak ma plan do wykonania i ileś manda-
tów musi wystawić”. Posłuchałam męża, man-
dat zapłaciłam, straż dała mi zaświadczenie. 
Gołkowo k. Piaseczna, 1982      [96]
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 ignacy Zenon Soszyński (właściciel największej firmy polonijnej Inter Fragrances – La Foret)
w nieopublikowanej autobiografii: 
Pewien pozbawiony wiedzy ekonomicznej czytelnik „Prawa i Życia” oskarżył Soszyńskiego, że ma 
on czelność zarabiać 1417 razy więcej od premiera i 50 000 razy więcej od przeciętnego obywate-
la PrL. Oskarżenie co najmniej idiotyczne, ponieważ żaden premier żadnego państwa na świe-
cie nie prowadzi – przynajmniej w okresie piastowania urzędu – interesów. Poza tym założę się, że 
mój standard życia nie przekracza standardu życia, jakie prowadzi premier, który ze swoich zarob-
ków, podobnie jak przeciętny obywatel PrL, nie inwestuje w rozwój produkcji rynkowej i ekspor-
towej ani grosza. Wreszcie rzecz najbardziej istotna: Soszyński i jego firma tych pieniędzy, które 
nie dają innym spać, przecież nie ukradł. On je legalnie zarobił w warunkach obowiązywania naj-
ostrzejszych ze znanych mu na świecie przepisów podatkowych, według których państwo inkasu-
je 4/5 jego dochodu. Miałby Soszyński tę resztę rozrzucać, jeżdżąc po kraju w stroju łowickim na 
drabiniastym wozie?  
Poznań, 1983–84      [32]

 Prywatny warsztat samochodowy, 
 Warszawa. 
  Fot. Chris Niedenthal / FORUm  

 Sprzedaz sprzętu gospodarstwa 
 domowego, Warszawa, 1983. 
  Fot. Jerzy Kośnik / FORUm  

.
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 Piotr Andrzejewski (dziennikarz) 
w artykule w tygodniku „Wprost”:
Tragedią naszą jest to, że mimo kilku lat gada-
nia o reformie, a nawet wprowadzania jej insty-
tucjonalnych podwalin, nie potrafimy wprzę-
gnąć w tworzące się mechanizmy ludzkiej ini-
cjatywy i aktywności gospodarczej. […] Nie-
stety […] poprzez moralne oburzenie i propa-
gandowe gromy, odfajkowuje się u nas zwykle 
poważne sprawy […]. Wiele jest obszarów życia 
gospodarczego, których animatorzy tego życia 
poruszają się jak pijane dziecko we mgle. Od 
sypiącego się wciąż budownictwa mieszkanio-
wego do handlu pieczywem – wszędzie pełno 
jest ludzi, którzy wyobrażają sobie, że skom-
plikowaną rzeczywistość uporządkować moż-
na administracyjnymi zarządzeniami. bezsens 
ich działań przywodzi niekiedy na myśl tuwi-
mowski szczyt praktyczności: zakup ciasnych 
butów przez człowieka, który znalazł na ulicy 
pudełko z plastrem na odciski. 
Poznań, sierpień 1985      [13]

 Z memoriału jerzego urbana, 
Stanisława Cioska i gen. Władysława 
Pożogi dla gen. Wojciecha 
jaruzelskiego:
Społeczeństwo nie wierzy w nasze koncepcje, 
programy, plany społeczno-gospodarcze, za-
powiedzi. Nie jest skłonne do działań, do któ-
rych zachęcamy, a już tym bardziej do wyrze-
czeń, ponieważ nauczyliśmy je, że nasze kon-
cepcje i zapowiedzi w znacznym stopniu koń-
czą się na słowach. […] Społeczeństwo wyczu-
wa, że sami kierownicy gospodarki nie wie-
rzą w to, co głoszą, i zapowiadają, gdyż ulegają 

Tłem dla działalności prywatnej inicjatywy w latach 80. staje się  KRyZyS  
goSPodARCZy.  zły stan ekonomiczny państwa widoczny jest 
w każdym aspekcie życia codziennego. Niewydolność gospodarki centralnie 
sterowanej staje się oczywista również dla dużej części kierownictwa 
partyjnego. Od stanu wojennego władze głoszą hasła wprowadzenia reform. 
choć niektóre z nich udaje się wdrożyć (np. tzw. ceny umowne, kształtowane 
przez rynek), to większość pozostaje w sferze deklaracji. 

filozofii niemożności, przekonaniu, że bardzo 
mało realnie można zrobić. rozwiązywanie naj-
prostszych spraw, przezwyciężanie nonsensów, 
prostych bolączek – ciągnie się latami, wpada 
w tryby samoblokujących się mechanizmów. […]

Należy rozwinąć myśl – z noworocznego 
przemówienia Towarzysza Generała, gdzie jest 
w istocie rzeczy hasło: bogaćcie się, aby tyl-
ko w sposób zgodny z interesami zbiorowości. 
[…] Potrzebne są jednak konkretne inicjatywy 
stymulujące samozaradność, a także produk-
cję, jej dobrą jakość. Godna rozważania była-
by na przykład myśl o spółkach robotniczych 
jako czymś pokrewnym wobec systemu bry-
gadowego, lecz idącym dalej. […] Można wy-
obrazić sobie również w tych spółkach kapitał 
mieszany państwowo-prywatny. 
Warszawa, styczeń 1987      [67]

 Maria Reiss-Suchanek
(księgowa) w dzienniku: 
Generał Jaruzelski obiecał wielkie zmiany 
i dotrzymał słowa. dziś oznajmiono nowość 
– a w zasadzie było to do przewidzenia, bo-
wiem żyjemy od podwyżek do podwyżek. Tym 
razem bardzo znaczna podwyżka cen, etyliny 
aż o 21%. W tej chwili oglądam „Trybunę Sej-
mową” i dowiaduję się, że nowe ceny umocnią 
wdrożenie II etapu reformy. Już siódmy rok je-
steśmy raczeni reformą… Jestem przerażona. 
Moja nowa emerytura znowu będzie za niska 
na potrzeby. zmęczona jestem tym wszyst-
kim, nie tylko ja. Jak będą żyli ludzie, którzy 
zarabiają grosze? Ludzie pokornie przyjmują 
wszystkie zmiany i stale czekają – ale na co? 
chyba na nową podwyżkę. 
Warszawa, 28 marca 1987      [87]
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 Stragan uliczny,  
 Częstochowa 1982. 
  Fot. Krzysztof Pawela / FORUm  

 Puste półki sklepowe, Warszawa, 1989. 
  Fot. Leszek Wdowiński / PAP  
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 jerzy Mazgaj
(student germanistyki):

Mieszkaliśmy z żoną w akademiku, właśnie 
urodziła nam się córka i nie mieliśmy pienię-
dzy na nic. [...] zrobiłem więc kurs pilota wy-
cieczek Orbisu i zacząłem jeździć do Wied-
nia. Strasznie się stresowałem, gdy trzeba było 
uczestnikom opowiedzieć o historii tego mia-
sta, o Habsburgach, ale oni mówili: „Spokoj-
nie, panie Jurku, jedziemy na Mexico Platz, bę-
dziemy handlować. Tu jest koperta, załatw pan 
z celnikami, ta kawa musi przejechać”. Powoli 
zrozumiałem, że wystarczy z Wiednia coś do 
Polski przywieźć, z Hamburga wysłać 50 pa-
czek z dżinsami, tutaj je hurtem sprzedać, by 
zarobić pierwsze pieniądze. 
Koniec lat 70.      [59]

 Anonimowy student: 
Trzeba wiedzieć, że nasi „turyści” dzielą się 
z grubsza na trzy grupy. Pierwsza, najlicz-
niejsza, to ci, którzy wyjeżdżają raz do roku 
i trwożliwie usiłują przemycić trochę szma-
tek czy radiomagnetofon. ci niewiele ryzykują 
i niewiele zyskują. druga grupa to hurtowni-
cy. Jedzie się z reguły raz, maksimum dwa razy 
i wywozi przykładowo dwieście lisów z rumu-
nii. Trzeba wówczas przekupić przynajmniej 
kuszetkowego. W rezultacie albo jest wiel-
ka forsa, albo co najmniej przepadek towaru 
i stempel „zarubieżnyj spekulant”. Jest wresz-
cie trzecia grupa, do której ja należę. W moim 
przypadku wchodzi w rachubę wyłącznie le-
galność, duża liczba wyjazdów i drobiazgowa 
znajomość rynków. 
Maj 1986      [78]

 Piotr Andrzejewski
(dziennikarz): 

Pan Krzysio osiąga na pomarańczach, kupio-
nych w Hamburgu za 1,6 marki, stuprocento-
wy zysk. Pan Krzysio, może nam się oczywi-
ście, jako chciwiec i człowiek niesympatyczny, 

Wyjazdy na handel okazują się 
jedną z ważniejszych gałęzi drobnej 
przedsiębiorczości.  „WyCieCZKi  
HANdloWe”  uprawiane 
są przez Polaków na wielką skalę 
począwszy od końca lat 70. Jeździ 
się zarówno do krajów zachodnich, 
jak i innych państw demokracji 
ludowej. choć proceder ten pozostaje 
nielegalny, do końca istnienia Peerelu 
traktowany jest pobłażliwie. 

 Polscy handlarze,Berlin, luty 1989. 
  Fot. erik-Jan Ouwerkerk / Hollandse Ho ogte / eAST NeWS  
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nie podobać. Przyznam jednak, iż jeszcze bar-
dziej nie podoba mi się fakt, że biurokratyczny 
aparat naszego handlu do dziś nie potrafi roz-
wiązać problemu zaopatrzenia naszego rynku 
w cytrusy. A kiedy ten moloch ogłasza z biciem 
w tarabany, że zawali polski rynek cytryna-
mi, a następnie dopuszcza do tego, że połowa 
owoców gnije przed dotarciem do sklepów, to 
gdzie jest, pytam, inspekcja robotniczo-chłop-
ska? Kim powinna się ona zająć przede wszyst-
kim – panem Krzysiem czy macherem odpo-
wiedzialnym za cytrynowy skandal? 
Poznań, lipiec 1986      [72]

 Polscy handlarze,Berlin, luty 1989. 
  Fot. erik-Jan Ouwerkerk / Hollandse Ho ogte / eAST NeWS  

 Targowisko na Krempelmarkt, 
 zwanym równiez Polenmarkt, Berlin, 1989. 
  Fot. Ullstein Bild / Be&W  

.

 Samochód z Polski z moskwiczem-zabawką  
 na dachu, Berlin, 1989.  
  Fot. erik-Jan Ouwerkerk / Hollandse Ho ogte / eAST NeWS  
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 Z Ustawy o działalności 
gospodarczej: 
Art. 1. Podejmowanie i prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej jest wolne i dozwolone 
każdemu na równych prawach, z zachowaniem 
warunków określonych przepisami prawa. 

W 1988 roku prywatna inicjatywa staje się w pełni legalna.  
We wrześniu tego roku nowo mianowany premier Mieczysław F. rakowski  
ku zaskoczeniu wszystkich powołuje na stanowisko ministra przemysłu   
Mieczysława  Wilczka  – prywatnego przedsiębiorcę i jednego z najbogatszych 
Polaków. 23 grudnia 1988 Sejm PrL uchwala ustawę o działalności gospodarczej. 
Tym razem zmiany są rewolucyjne –  uStAWA  WilCZKA  de facto zrywa 
z całym dotychczasowym porządkiem ekonomicznym, zrównując prawnie 
inicjatywę prywatną z działaniami państwa. Akt ten, wraz z późniejszymi 
(ujednolicenie podatku dochodowego, dopuszczenie swobodnego obrotu walutami), 
powoduje uruchomienie wielu prywatnych firm i spółek. 

Art. 2. […] Podmiotem prowadzącym dzia-
łalność gospodarczą, zwanym dalej „podmio-
tem gospodarczym”, może być osoba fizyczna, 
osoba prawna, a także jednostka organizacyj-
na nie mająca osobowości prawnej, utworzo-
na zgodnie z przepisami prawa […].

Art. 4. Podmioty gospodarcze mogą w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej 
dokonywać czynności oraz działań, które nie 
są przez prawo zabronione. 

Art. 5. Podmiot gospodarczy może zatrud-
niać pracowników w nieograniczonej liczbie 
i bez pośrednictwa organów zatrudnienia. 
Warszawa, 23 grudnia 1988      [19]

 Mieczysław Wilczek
(minister przemysłu): 

Nikt, nawet „Solidarność”, […] nie chciał 
wprowadzania kapitalizmu. Oni wszyscy 
chcieli socjalizmu z ludzką twarzą. Jak ja im 
mówiłem, że taki socjalizm musi mieć zawsze 
gołą „d...”, to się wszyscy uśmiechali niedo-
wierzająco. Wtedy nie mówiono o prywaty-
zacji, tylko o akcjonariacie pracowniczym. Ja 
mówiłem: dobrze, zgadzam się na akcjona-
riat pracowniczy,  potem te wszystkie fabry-
ki sprzedam spod młotka, bo one zbankrutu-
ją – im niepotrzebny jest udział pracowników, 
tylko pieniądze. Ale w ogóle prywatyzacji nie 
zakładałem. zakładałem, że powstaną nowe 
firmy, bo te stare są do luftu i nie ma co topić 
w nich pieniędzy. 
[71]

 mieczysław Wilczek w rozmowie  
 z gen. Wojciechem Jaruzelskim,  
 Warszawa, październik 1988.  
  damazy Kwiatkowski / PAP  
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 Mieczysław F. Rakowski (premier):

coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, 
że system, który powstał w Polsce po drugiej 
wojnie światowej, przegrał w skali historycznej. 

 Przed kantorem wymiany walut,  
 Warszawa, sierpień 1989. 
  Fot. Krzysztof Wójcik / FORUm  

 Hala zakładów włókienniczych, Łódź, 7 czerwca 1990. 
  Fot. Tomasz Wierzejski / Agencja Gazeta  

Trzeba go zastąpić innym, po prostu wydaj-
nym. Powstaje jednak pytanie, czy mogą uczy-
nić ci, którzy zbudowali obecny? 
Warszawa, 11 grudnia 1988      [85]
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 lech Wałęsa (przewodniczący „Solidarności”) 
w przemówieniu przed Kongresem uSA: 
Polska weszła w sposób nieodwracalny na nową 
drogę. Sens pracy i walki, jaką prowadzimy 
w naszym kraju, polega na tym, że tworzymy 
taką sytuację i takie perspektywy, aby nikt nie 
szukał miejsca na obczyźnie, ale by znalazł sens 
pracy i nadzieję lepszej przyszłości we własnym 
kraju i własnym domu.

Słyszy się czasem, że ludzie nie chcą w Pol-
sce dobrze pracować. Ale nawet ci, którzy tak 

zwycięstwo „Solidarności” w wyborach 
4 czerwca 1989 oraz powstanie rządu 
Tadeusza Mazowieckiego otwiera drogę 
do systemowych zmian ekonomicznych.  
28 grudnia 1989 Sejm przyjmuje pakiet 
ustaw znanych dziś jako  PlAN  
bAlCeRoWiCZA.  Ich celem 
ma być wydobycie polskiej gospodarki 
z zapaści, stabilizacja oraz stworzenie 
podstawowych ram dla reguł rynkowych. 
31 grudnia pod reformą podpisuje się 
prezydent Wojciech Jaruzelski. Tym 
samym Nowy rok 1990 wita Polaków 
zupełnie nową rzeczywistością.

mówią, wiedzą, że Polacy pracują dobrze i sku-
tecznie wszędzie tam, gdzie widzą sens i poży-
tek z tej pracy płynący. [...] System gospodarczy, 
który ich otacza, jest absurdalny. co gorsze, od 
dawna, co kilka lub kilkanaście lat, następował 
w kraju kolejny kryzys, kolejne załamanie, po 
których okazywało się, że dotychczasowe wy-
siłki zostały zmarnowane. [...] Pokażcie mi lu-
dzi, którzy by dobrze przez dziesięciolecia pra-
cowali w takim systemie! czy oni też nie ulegli-
by zwątpieniu?
Waszyngton, 15 listopada 1989      [104] 

 leszek balcerowicz (wicepremier i minister 
finansów) w przemówieniu sejmowym:
Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie 
udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Al-
ternatywa, którą proponujemy – to życie udane 
zamiast udawanego. […] Trzeba jasno powie-
dzieć: wyczekiwanie nie poprawi tych warun-
ków, a tylko pogorszy je. Gospodarka polska 
jest ciężko chora. Konieczna jest operacja – głę-
bokie chirurgiczne cięcie. [...] Przemiana, któ-
rej dokonujemy, jest przełomowa, ma unikalny 
w dziejach charakter. Przypadł nam los pionie-
rów, świat patrzy na Polskę z uwagą. decydu-
jąc się na ten krok, zdajemy sobie sprawę z jego 
niepowtarzalności i niebezpieczeństw, ale też 
w pełni jesteśmy przekonani o realności zada-
nia, o jego społecznej słuszności. Szansy, która 
stoi przed nami, nie można zmarnować.

 Leszek Balcerowicz, 1990. 
 Fot. Chris Niedenthal / FORUm 

 Aktorzy krakowskiej Piwnicy pod  
 Baranami świętują przekształcenie gmachu KC PZPR w centrum finansowe 
(od 1991 – budynek giełdy), Warszawa, 29 kwietnia 1990. 
  Fot. Teodor Walczak / PAP  
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Warszawa, 17 grudnia 1989      [89]

 Stefan tomczak
(kierownik sali restauracji Magnolia):

Pracuję w gastronomii ponad dwadzieścia lat, ale takiego Sylwestra nie pamiętam. Po raz pierwszy 
widziałem tyle wolnych stolików. […] Ludzie nie są w nastroju do zabawy. […] 

chcemy postawić przy wejściu przyczepę z frytkami i hot-dogami – trzeba jakoś dorabiać. zli-
kwidowaliśmy osiem etatów – trzeba jakoś oszczędzać. 

 manifestacja pod Pałacem Kultury,  
 Warszawa, 21 marca 1991. 
  Fot. Sławomir Sierzputowski / Agencja Gazeta   
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 jarosław b. w liście do redakcji 
„Kobiety i Życia”:
byłem przeciętnym, szaruteńkim urzędnikiem 
w jednej z centralnych instytucji stolicy. Sie-
działem sobie za biurkiem, przekładałem papie-
ry z prawa na lewo, uczestniczyłem w wielogo-
dzinnych naradach, z których następnie nic nie 
wynikało, co jakiś czas otrzymywałem drobne 
podwyżki, z których byłem niezmiernie dum-
ny i – jako czterdziestokilkulatek – zacząłem 
już wyglądać emerytury. Gdy zapadła decyzja 
o rozwiązaniu mego biura, byłem przekonany, 
że mam do czynienia z końcem świata. [...]

Nareszcie wolno  ZAłoŻyć  
FiRMę  i legalnie zarabiać. 
Nowy porządek daje tysiącom 
Polaków możliwość zarówno awansu 
majątkowego, jak i zwiększenia 
poczucia własnej wartości. zadania, 
które przed nimi stoją, są jednak 
bardzo trudne. 

Przypadek, tramwaj nr 15 w Warszawie, po-
stawił na mojej drodze kolegę z technikum. Wi-
tuś ubrany był jak z żurnala i rozmowę ze mną 
rozpoczął od narzekania, że właśnie oddał do 
warsztatu swoje volvo i musi się gnieść w takim 
tłoku. zainteresowałem się oczywiście, z cze-
go żyje mój dawny kolega. A on żył po prostu 
ze swojej wiedzy. Przypomniał mi, że jesteśmy 
przecież technikami ekonomistami, że ja za-
liczyłem na dodatek studia socjologiczne. [...]

zaczynałem powolutku, ostrożnie, z duszą 
na ramieniu, ale jakoś krok po kroku wszyst-
ko rozwijało się po mojej myśli. Wyciągnąłem 
z tapczanu książki do ekonomii, zatrudniłem 
dwóch księgowych z mej dawnej państwowej 
centrali i okazało się, że praca na własny ra-
chunek jest po prostu pasjonująca.
Warszawa, październik 1990      [43]

 Roman Kluska
(założyciel firmy komputerowej Optimus):

Wiedziałem, że informacje, ile zakład zarobił 
na produkcji, ile materiałów zużył, dostępne 
są dopiero 1,5 miesiąca po fakcie. Poszedłem 
do pierwszego lepszego zakładu i mówię: „Pa-
nie dyrektorze, ja panu zrobię taki program, 

 Pracownicy firmy Optimus, Nowy Sącz, listopad 1993. 
  Fot. Aleksander Jałosiński / FORUm  
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 domy Towarowe Centrum, Warszawa, styczeń 1992. 
  Fot. michał mutor / Agencja Gazeta  

że będzie pan codziennie na bieżąco wiedział, 
co się dzieje w firmie, jakie pan ma koszty”. 
On mówi: „Taak?”. I zrobiłem. Pokazał kole-
gom, przyszło następne zamówienie i następ-
ne. I tak firma rosła.

chyba byliśmy dobrzy. zaczęliśmy wcho-
dzić na poziom wyższy od marzeń. […] bę-
dąc facetem bez grosza, zbudowałem własną 
firmę, która w kraju sprzedawała więcej kom-
puterów niż wszystkie firmy amerykańskie ra-
zem wzięte. 
1989      [48]

 Andrzej laskowski
(przedsiębiorca):

Właśnie zbudowaliśmy fabrykę [okien] za kil-
ka milionów dolarów. Patrzę, stoi [w księgar-
ni] gruba, niebieska książka z napisem: „Win-
dows”. Serce mi zabiło, myślę sobie: super. […]  
Po angielsku – mówi się trudno […]. Przyje-
chał mój wspólnik, oglądamy i myślimy: w co 
myśmy się władowali! Nam się wydawało, że 
taka produkcja jest prosta, że to ogarnęliśmy, 
ponad rok budowaliśmy… A tu okazuje się, 
że to tak skomplikowane. zadzwoniliśmy po 
naszego kolegę tłumacza. Przyjechał, mówię 

mu: „Patrz, w co się wpakowaliśmy”. Otwie-
ra książkę, przygląda się – i spada z krzesła ze 
śmiechu. […] W końcu powiedział: „To jest 
Windows Microsoftu!”. Tak byliśmy przygo-
towani do biznesu i świata. 
Warszawa, 1990      [107]

 Piotr Voigt, biznesmen  
 z branzy optycznej,  
 Warszawa, maj 1990. 
  Fot. Roman Kotowicz / FORUm  

.
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 bA.bA. w felietonie 
w „Kobiecie i Życiu”:
bazary rozpleniają się jak grzyby po deszczu, 
rozlewają z administracyjnie wydzielonych pla-
ców na chodniki w centrach miast. Handel gieł-
dowy – do niedawna charakteryzujący week-
end po polsku – pączkuje na inne dni tygodnia. 
I wbrew powielanym mitom, że jako nacja je-
steśmy antytalentem w tej konkurencji, han-
dlarze rodzą się ostatnio na kamieniu! O dzi-
wo – prywatnej inicjatywie przybyła (pogoniona 
widmem bankructwa) inicjatywa państwowa: 

Handel wychodzi do klienta na ulicę. charakterystycznym elementem krajobrazu 
polskich lat 90. stają się  bAZARoWe  „SZCZęKi”  albo ustawiane wprost 
na chodnikach łóżka polowe pełne różnorodnych towarów. 

różnej maści fabryk, zakładów i  spółdziel-
ni, które omijając sparaliżowany wewnętrznie 
rozrachunkami handel, wysyłają swe produkty 
wprost na bazary, giełdy, a nawet ulice...
Warszawa, maj 1990      [42]

 bogdan tomaszewski
(prezes firmy damis administrującej  
Stadionem X-lecia):

biznesmenów z zachodu szokuje, że w jednym 
miejscu można zgromadzić taką masę sprze-
dających i kupujących. Przez stadion przewi-
ja się około 20–30 tysięcy kupujących dzien-
nie. Widziałem bazary i targowiska za grani-
cą, m.in. w delhi i bombaju. Moim zdaniem, 
nie ma na świecie takiego drugiego miejsca jak 
warszawski stadion.
Warszawa, kwiecień 1993      [66]

 Stanisława d. w liście do redakcji 
„Kobiety i Życia”:
To, co uderza w oczy odwiedzających Polskę 
cudzoziemców, to wyrastające – jak grzyby po 
deszczu – budy i budki, w których zaradni Po-
lacy handlują, czym się da. Przed moim blo-
kiem na warszawskim Ursynowie mam ich już 
cztery, a zanosi się, że wkrótce pojawi się i pią-
ta. O ile samo zjawisko traktować trzeba jako 
pozytywne, to spokoju nie daje mi estetyczna 
strona tej budkowej rzeczywistości. boję się, że 
owe architektoniczne potworki – jak wszyst-
kie prowizorki – pozostaną w naszym krajo-
brazie na całe lata. 
Warszawa, wrzesień 1991      [44]

 Budki na targowisku pod Pałacem Kultury,  
 Warszawa, lipiec 1991.  
  Fot. Witold Jabłonowski / PAP  



35

 Sprzedawcy pieczonych kasztanów,  
 Warszawa, kwiecień 1992.  
  Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta  

 Bazar Rózyckiego, Warszawa, 1989. 
  Fot. Sławomir Sierzputowski / Agencja Gazeta   

.



U
W
OL

Ni
e
Ni

e
  
 1

9
9
0
-
1
9
9
4

36

 Waldemar Kuczyński
(minister przekształceń własnościowych): 

Nigdy nie uważałem, że prywatyzacja szyb-
ko wydobędzie gospodarkę z kryzysu, ale nie 
miałem wątpliwości co do tego, że trzeba ją 
szybko rozpocząć, bo jest ona głównym spo-
sobem przebudowy naszej gospodarki […]. 
Sztuczny komunistyczny rynek się załamał, 
wręcz zniknął, a gospodarki tych krajów sta-
nęły wobec konieczności zarabiania pieniędzy 
poprzez sprzedawanie na rynku o wiele bar-
dziej wymagającym, gdzie klient nie kupi byle 
czego. […] Prywatyzacja to było karkołomne 
zajęcie: sprzedawanie czegoś, co nie wiadomo, 
jaką ma wartość, komuś, kto nie ma pieniędzy, 
przez kogoś, kto tego nigdy wcześniej nie ro-
bil. Na dodatek wokół pełno było narodowych 
psów ogrodnika – lepiej, żeby przedsiębiorstwo 
zbankrutowało i ludzie poszli na bruk, niż od-
dać je obcemu „za tanio”. 
Warszawa, 1992      [52]

13 lipca 1990 uchwalona zostaje  uStAWA  o  PRyWAtyZACji  
– nierzadko niesprawnych i chylących się ku upadkowi – przedsiębiorstw 
państwowych na drodze przekształcenia ich w spółki. Niestety, określenia takie jak 
„przekształcenia własnościowe” czy „liberalizm” szybko zaczynają się źle kojarzyć. 
zdarza się bowiem, że procesy uwłaszczeniowe nie przebiegają wzorcowo.

 Krzysztof A. lis
(pełnomocnik rządu ds. przekształceń  
własnościowych w latach 1989–1990):

z tą wyprzedażą majątku narodowego to ge-
neralne nieporozumienie. Ten majątek pozo-
stanie nienaruszony, może się powiększy. My 
zamierzamy jedynie sprzedawać przedsiębior-
stwa. Inkasować pieniądze i przeznaczać je na 
budowę szpitali, szkół, obiektów użyteczności 
publicznej. [...]

Najważniejsze jednak, aby przy prze-
kształceniach własnościowych ostro prze-
strzegać zasady równości wszystkich obywa-
teli, jawności i ogólnej, nieskrępowanej ni-
czym, dostępności.
Warszawa, 1989      [113]

 Sprzedaz obligacji 
 Skarbu Państwa, 1990.  
  Fot. Andrzej marzec / eAST NeWS  

.
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 Witold Zaraska
(prezes i współwłaściciel Exbud SA):

27 września 1990 podpisano akty notarialne, 
na mocy których powstał Exbud Spółka Akcyj-
na. [...] bałem się, żeby np. nie zabrakło maszy-
ny do pisania. bałem się, czy na pewno przyje-
dzie notariusz, bo wtedy, wiadomo, wszystko się 
wali. Na wszelki wypadek umówiłem się z no-
tariuszką kielecką, aby przyjechała do Warsza-
wy. Moja pracowniczka zabrała ją do samocho-
du i czekały pod ministerstwem, gdyby coś na-
waliło. W naszym kraju zawsze należy spodzie-
wać się wszystkiego najgorszego. [...] Jednak akt 
notarialny został podpisany bez pomocy naszej 
notariuszki. Szampan, gratulacje!
Warszawa, 1992      [114]

 jerzy templin
(dyrektor zespołu rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej NIK): 

Umowa zawarta pomiędzy Ministrem […] 
a zarządem Spółki [IGLOOPOL] dotycząca 
warunków przekazywania jej mienia Kombi-
natu nie zabezpieczyła w odpowiednim stop-
niu interesów Skarbu Państwa. […] zastrzeże-
nia budzi przekazania na własność Spółce ma-
jątku państwowego o ewidencyjnej wartości 59 
mld zł. […] Niezgodna z przepisami była re-
prezentacja personalna organu założycielskie-
go wobec Spółki, gdyż osoby upoważnione do 
występowania w imieniu Skarbu Państwa były 
również w okresie kwiecień–wrzesień 1989 ak-
cjonariuszami i członkami zarządu Spółki.
Warszawa, październik 1989       [98]

 Giełda Papierów Wartościowych,  
 Warszawa, listopad 1993. 
  Fot. Krzysztof miller / Agencja Gazeta  
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 jacek Fedorowicz
(satyryk):

cechy uważane za brzydkie – pazerność, ego-
izm, prywata – w wolnym społeczeństwie, 
w warunkach wolnej konkurencji, działają na 
korzyść tego społeczeństwa w sposób po pro-
stu bezkonkurencyjny. 
[22]

Wolność pociąga za sobą  KoNKuReNCję. Na wolnym rynku klient 
wybiera najlepszą ofertę, a sprzedawca musi się do tego kreatywnie dostosować. 
„Prywaciarzom” z czasów Peerelu, zmagającym się głównie z systemem, 
konkurencyjność nie była prawie znana. Przedsiębiorcy muszą zatem dopiero 
nauczyć się relacji między sobą. równolegle rodzi się branża reklamowa.

 Wojciech janik
(p.o. dyrektora Peweksu):

Nie mieliśmy żadnej szansy w konkurencji ze 
znacznie tańszymi towarami, które można było 
kupić z polowych łóżek. W magazynach „Pe-
weksu” leżały kupione za miliony dolarów pa-
pierosy i alkohol. Nie mogąc ich szybko sprze-
dać, ponosiliśmy dodatkowe koszty. Podobnie 
było ze sprzętem elektronicznym. Przez ostat-
nie 2–3 miesiące przedsiębiorstwo pozbyło się 
na wyprzedażach większości zapasów. Sprze-
dawaliśmy je często o 40% taniej niż wynosi-
ła pierwotna cena.
Warszawa, grudzień 1991      [47]

 Reklama sklepu z serami,  
 Warszawa, 1993.  
  Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta  

 dom handlowy BAS, jeden z pierwszych  
 prywatnych duzych sklepów w stolicy, 
 Warszawa, maj 1992. 
  Fot. Krzysztof Wójcik / FORUm  

.

 Artur dołęgowski
(współwłaściciel firmy Lider S produkującej słodycze):

Nasza firma istnieje od niedawna, ale udało 
nam się wypuścić na rynek ciastka, które szyb-
ko zdobyły uznanie konsumentów. Nazwali-
śmy je, z racji dwóch pasków czekolady, któ-
rymi są ozdobione, „Tygryski”. Po jakimś cza-
sie okazało się, że nasz wyrób jest podrabia-
ny. zrobiła to duża firma z ugruntowaną od lat 
pozycją na rynku. […]  Ponieśliśmy poważne 
straty, bo handlowcy właśnie u nich, jako bar-
dziej znanych, kupują tygryski. Ale na szczę-
ście zgłosiliśmy nazwę i kształt ciastek w Urzę-
dzie Patentowym i będziemy walczyć o nasze 
prawa. 
1993       [103]
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 Słup ze słynną reklamą proszku Pollena 2000,  
 Warszawa, grudzień 1992. 
  Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta  
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 Stefan Kisielewski w tygodniku 
„Wprost”:
Ktoś od razu powie, że od tworzenia dzieł są 
artyści, twórcy, natomiast „szara masa” pracu-
je na chleb i tyle. Otóż jest to nieprawda […]. 
Istnieje przecież indywidualna twórczość ma-
terialna: własny warsztat, własny sklep, wła-
sne biuro czy fabryka […]. Tacy indywidualni 
twórcy-właściciele, zakochani w swoim dziele, 
stworzyli z czasem mieszczańską klasę średnią, 

Powoli kształtuje się  NoWA  KlASA  SPołeCZNA.  Jednak w Polsce 
połowy lat 90. utrzymywanie statusu biznesmena to wciąż bardzo trudna 
rola. brak jest historycznych pozytywnych wzorców i utartych sposobów 
funkcjonowania w społeczeństwie. Trzeba je – zarówno w odniesieniu do klasy 
średniej jak i „wyższej” – dopiero stworzyć. 

na której opiera się siła i żywotność demokra-
tyczno-liberalnych krajów zachodu […]. rze-
miosło, produkcja, usługi, sprawność, skutecz-
ność, doskonałość, wieczny postęp – oto ide-
ał życia […]. […] czekam […] na wytworze-
nie się produkcyjnej klasy średniej , jedynego 
fundamentu naszej przyszłej normalności, je-
dynej gwarancji, że Polacy zaczną spędzać ży-
cie przyzwoicie, po ludzku, że nie będą nadal 
wśród narodów chorym człowiekiem. 
1991     [64]

 Witold Zaraska,  
 prezes firmy exbud, lata 90. 
  Fot. marek Szymański / FORUm  
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 Zbigniew Niemczycki
(przedsiębiorca):

Po dwóch latach zasadniczych przemian go-
spodarczych w dalszym ciągu nie mamy au-
tentycznej warstwy ludzi biznesu. Nie mamy 
etosu biznesu, w rozumieniu: jeżeli inwestuję 
swoje pieniądze w swój kraj, to mój biznes bę-
dzie tym stabilniejszy, im bogatszy będzie kraj, 
im bogatsze będzie społeczeństwo.
Warszawa, 1991      [28]

 Anna Wyka
(socjolożka):

Warto też zastanowić się nad tym, czy ta grupa 
ma wzory, które mogłaby naśladować. W polskiej 
literaturze jest właściwie tylko Wokulski i trzy wi-
zerunki pierwszych polskich kapitalistów w „zie-
mi obiecanej”. Potem była już tylko fala krymi-
nałów, w których portretowano „prywaciarzy”, 
„badylarzy”, „cinkciarzy” i „dorobkiewiczów”. 

równie odrażający obraz bogatego malowano 
w filmach i gazetach. co najmniej dwa pokole-
nia Polaków zostały więc wytrenowane w lekce-
ważeniu wartości takich, jak bogactwo, dorabia-
nie się czy tzw. kariera w ogóle.
Warszawa, 1994       [75]

 Piotr gabryel i Marek Zieleniewski 
w tygodniku „Wprost”:
zdarzało się w połowie lat 80. przy tworze-
niu listy „polskich milionerów”, że gospoda-
rze witali reportera „Wprost” w waciakach, 
w możliwie najbardziej obskurnych pomiesz-
czeniach, chowając wcześniej, gdzie popadnie, 
„zewnętrzne znamiona luksusu”. […]  dziś nu-
mer 1 na liście najbogatszych  może już „mieć 
czelność” zaprezentować się na tle własnej re-
zydencji z kortem i basenem, we własnym sa-
molocie na dodatek  […].
1992      [1]

 Czesław Apiecionek, właściciel  
 księgarni Odeon, 1990. 
  Fot. marek Szymański / FORUm  

 Nowy styl, Warszawa, połowa lat 90. 
  Fot. Paweł Babala / FORUm  
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 Mieszkanka Warszawy:
Ludzie przychodzili, kopali w drzwi kanto-
ru [placówki bKO], wrzucali na klatkę świece 
dymne. ze złości chyba? Pisaliśmy wszędzie: 
na milicję, do spółdzielni mieszkaniowej, rady 
narodowej, do prezydenta Warszawy żeby za-
mknąć kantor. Nic z tego!
Warszawa, 1990      [116]

 jan Krzysztof bielecki
(premier rP w 1991 roku): 

W Polsce obowiązuje […] filozofia tymczaso-
wości. O jutrze mało kto myśli, bo jutro może 
być przysłowiowy potop, nie wiadomo, co bę-
dzie. za mało mówiliśmy o moralności w biz-
nesie, o zasadach etycznych […], nie przekony-
waliśmy, że opłaca się robić biznes w sposób mo-
ralny. bo interesów się nie robi raz. zasada jed-
norazowego interesu jest zasadą komunistyczną. 
biznes polega na zasadzie wielokrotnych kon-
taktów i jeżeli ja raz zagram nieuczciwie, to nikt 
ze mną drugi raz grać nie będzie. 
Warszawa, 1994      [101]  

Na jaw wychodzą pierwsze  AFeRy  
FiNANSoWe.  Najgłośniejsze 
to te związane z bezpiecznymi 
Kasami Oszczędności (bKO) Lecha 
Grobelnego (który w pewnym 
momencie zniknął z pieniędzmi swoich 
klientów) oraz działalnością firmy 
Art-b bogusława bagsika i Andrzeja 
Gąsiorowskiego. Skazanie osób 
związanych z tymi aferami ma stać 
się przestrogą dla innych, ale procesy 
odsłaniają niedostosowanie polskiego 
prawa do nowej rzeczywistości. 
Przypominają również o tym, że 
rynek, by funkcjonować, potrzebuje 
publicznej kontroli. 

 lech grobelny:
Ja mam tych ludzi w dupie. Tylko że ja dałem 
słowo, że ja ich wkłady gwarantuję swoim ma-
jątkiem. A ja słowa nigdy nie łamię [w rze-
czywistości wierzyciele Grobelnego odzyskali 
część swoich wkładów od syndyka masy upa-
dłościowej jego firmy]. z drugiej strony, z tej 
grupy 11300 osób nikt nie stworzył Klubu 
Przyjaciół Lecha Grobelnego. Nikt nie wy-
stąpił w obronie właściciela firmy i w obronie 
swoich pieniędzy. No to ja przepraszam, ale 
nie mam żadnych moralnych obowiązków wo-
bec tych ludzi.
Warszawa, areszt śledczy, grudzień 1992      [70]
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 Ludzie oszukani przez  
 Lecha Grobelnego.  
 Z pieniędzy wpłaconych  
 do BKO udało się  
 odzyskać zaledwie 15%. 
  Fot. Sławomir Sierzputowski / Agencja Gazeta  

 Lech Grobelny na ławie  
 oskarzonych w procesie, 
 w którym został skazany  
 na 12 lat więzienia,  
 Warszawa 1995.  
  Fot. Andrzej iwańczuk / Agencja Gazeta  

.
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 jan Czyż
(naczelnik oddziału celnego w Głuchołazach):

Mamy już takich, którzy utrzymują się ze spro-
wadzania alkoholu z południa. Niekoniecznie 
naruszają oni prawo. Na własny użytek można 
bowiem z cSrF [czechosłowacji] sprowadzić 
jednorazowo: pół litra wódki, 5 litrów piwa i 2 
litry wina. W ten sposób profesjonaliści z po-
granicza w ciągu jednego dnia, kursując kilka-
krotnie, są w stanie przywieźć do Polski wie-
le butelek.
Głuchołazy, 1992      [18]

Wielu Polaków, zmęczonych kosztami 
społecznymi reform, traci nadzieję 
na pozytywne efekty przemian 
ustrojowych. Niektórzy biorą sprawy 
w swoje ręce, nierzadko – po prostu 
omijając prawo, m.in.  poprzez 
przyjmowanie do pracy na czarno albo 
przemyt i nielegalny handel. rozwija 
się  SZARA  StReFA.

 Celnik z Kostrzyna:
Pod maską silnika poloneza mieści się jedena-
ście magnetowidów, a w napompowanych do 
granic wytrzymałości bezdętkowych oponach 
– cztery miniodbiorniki radiowe lub czterdzie-
ści paczek papierosów.
[3]

 Robert gwiazdowski
(centrum Adama Smitha):

Przemyt na dużą skalę zawsze oznacza wzrost 
przestępczości i  zagrożenie korupcją. Ale 
z drugiej strony, zbyt wysokie podatki, a cło 
jest przecież podatkiem, zawsze hamują roz-
wój gospodarczy. Przemyt pozwala obniżyć re-
alny poziom opodatkowania, korygować błę-
dy w polityce państwa. Szkoda, że ceną za to 
jest powszechny brak poszanowania prawa. Je-
śli jednak państwo bez umiaru stawia bariery 
podatkowe, rynek zawsze broni się w ten spo-
sób. To mechanizm gospodarczego instynktu 
samozachowawczego.
[3]

 Foliowe worki z przemycanym  
 spirytusem, 1996. 
  Fot. Jarosław Stachowicz / FORUm  



45

 Rosyjscy handlarze w Polsce, wrzesień 1992. 
  Fot. michał mutor / Agencja Gazeta  

 Udaremniony przemyt ponad 5 tys. kartonów  
 papierosów przez granicę, Kołbaskowo, 1996. 
  Fot. PAP  
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 Piotr bykowski
(prezes firmy drewbud):

Jeśli chce się zrobić coś nowego, trzeba liczyć 
się z tym, że dojdzie do starcia z ludźmi my-
ślącymi po staremu. Jest to tak naturalne jak 
opór powietrza wobec jadącego samochodu. 
Warszawa, 1989      [29]

 jan Krzysztof bielecki
(premier rP w 1991 roku):

Po 1 stycznia 1990 nastały czasy, w których 
w ciągu kilku zaledwie miesięcy powstały 
głębokie zróżnicowania. One wykreowały 

Przedsiębiorcom utrudnia życie zakorzeniony w społeczeństwie   
StARy  SPoSób  MyśleNiA  oraz prawo, które nie nadąża za 
rzeczywistością. Luki w legislacji, sprzeczne zarządzenia, kuriozalny system 
podatkowy, zawiść, podejrzliwość… Sami ludzie biznesu również często zbyt powoli 
wyzbywają się dawnych nawyków z czasów „partyzanckiej” działalności w Peerelu. 

postawę, że lepiej jest mieć, niż nie mieć. bo 
jak się ma, to można odjechać, zostawić zna-
jomych w jednym miejscu i po dwóch latach 
znaleźć się w zupełnie innym, dla dawnych 
kolegów nieosiągalnym, co powoduje potwor-
ny ich bunt. bo ludzie się porównują i mówią 
tak: mieliśmy tyle samo, ja mam taką samą 
głowę, takie same ręce, nawet te same stu-
dia skończyłem, więc dlaczego mam gorzej? 
[…] W Polsce uważa się, że osiągnięcie suk-
cesu nie jest wynikiem pracy, wiedzy, naby-
tych umiejętności, ale jest rezultatem nieczy-
stych kombinacji. 
[101]  

 Urząd Skarbowy. Polacy pierwszy raz składają  
 zeznania podatkowe, Warszawa, 27 kwietnia 1993.  
  Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta  
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 Henryk Adamus
(przedsiębiorca):

rzemiosło upada, ludzie biednieją, przemysł 
państwowy nie chce kooperantów, eksport ma-
leje. za stal narzędziową sprowadzoną z zagra-
nicy płacę mniej niż za sprowadzoną z Huty 
Warszawa. Lepiej zdeponować na rok w PKO 
miliard i otrzymać ponad 800 mln zł niż in-
westować w rozwój...
Szczecin, 1991       [21]

 Z archiwum urzędu Skarbowego:
Pan L.W. zakupił ostatnio 40 świń i ma w do-
datku sklep. Proszę o skontrolowanie jego dzia-
łalności. [...]

Informuję, że mój sąsiad z bloku, pan P.L., 
naprawia telewizory w  swoim mieszka-
niu bez płacenia podatku. do tego źle. 
Sądzę, że to właśnie przez takich ludzi 

mamy niskie pensje, bo ja pracuję w służbie  
zdrowia. [...]
W miejscowości W., w posesji A.Ł. od trzech 
lat działa warsztat mechaniki pojazdowej, bla-
charstwa i lakiernictwa bez płacenia podatków. 
zawiadamiam o tym uprzejmie. [...]
zawiadamiam, że właściciel spółki X oszu-
kuje państwo na ogromne kwoty i od wielu 
lat uchodzi mu to na sucho. Kiedy o jego ma-
chlojkach zacząłem mówić głośno, wyrzucili 
mnie z pracy. Pan z. bardzo źle traktuje ludzi, 
płaci im mało. Urzędom nie ujawnia prawdzi-
wych dochodów. Kiedy my pracowaliśmy, on 
rozbijał się swoim mercedesem, jeździł po re-
stauracjach i salonach masażu. Musicie zająć 
się tą nomenklaturą, wziąć się za tych bagsi-
ków i złodziei, bo bezrobotni i emeryci nie mają 
co do garnka włożyć, a z. kupił swojej żonie 
specjalne garnki za 20 mln.
1992      [110]

 Rolnicza blokada drogi, Łomianki, 9 lipca 1992. 
  Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta   
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 Wojciech Kruk
(właściciel sieci sklepów jubilerskich):

zaczęliśmy myśleć nad wyborem strategii fir-
my w kolejnych latach. realne były tylko dwa 
warianty: albo poprzestać na takim etapie, na 
jakim byliśmy, to znaczy 2–3 sklepy, większy 
lub mniejszy warsztat i mocna pozycja cenio-
nego w Poznaniu jubilera, lub podjąć wyzwanie 
i stać się znaczącą firmą w Polsce. Takim pol-
skim cartierem. To moje marzenie. zdałem so-
bie sprawę, że jak ja tego nie zrobię, zrobi to ktoś 
inny. […] znalezienie partnera [Polsko-Ame-
rykański Fundusz Przedsiębiorczości] z dużym 
doświadczeniem w tej dziedzinie, w powiąza-
niu z dopływem kapitału okazało się dla fir-
my bardzo korzystne. dzięki temu mogliśmy 

Od początku przemian ustrojowych rozwój polskiej gospodarki  
wspomagają również  ZAgRANiCZNi  PARtNeRZy:  rząd  Stanów  
zjednoczonych  i  struktury  Unii  Europejskiej. z pomocy korzystają również 
indywidualni przedsiębiorcy. W miarę krzepnięcia rynku o wycofaniu się z pomocy 
coraz częściej myślą Amerykanie, rosną zaś kwoty od partnerów z Europy.  
środkami unijnymi z programów PHArE dysponuje Fundusz Współpracy  
– państwowa fundacja powołana w 1990 roku. Na pozytywny wizerunek Polski  
za granicą wpływa też denominacja złotego przeprowadzona na początku 1995 roku.

w ostatnich latach otworzyć szereg następnych 
sklepów w kraju, sprywatyzować „rytosztukę” 
i uruchomić firmę, i pierwsze sklepy w cze-
chach. [...] Gdy zaczynałem, nigdy bym nie 
uwierzył, że będę mógł robić to, co robię. 
Poznań, 1995      [6]

 izabela Plichta
(dyrektorka firmy odzieżowej runo):

Opracowaliśmy strategię promocji naszej firmy 
na rynkach, na które zamierzamy eksportować. 
[…] dowiedzieliśmy się o programie EXPrOM 
[program PHArE] i uznaliśmy, iż adresowa-
ny jest on do takich właśnie przedsiębiorstw jak 
nasze. […] Konsultant [zagraniczny] przeko-
nał nas do wprowadzenia sprzedaży wysyłko-
wej naszych produktów. co więcej, stwierdził, 

 Wojciech Kruk 
  Fot. magic media / FORUm  
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 Prezes NBP  
 Hanna Gronkiewicz Waltz  
 prezentuje nowe polskie banknoty,  
 które wejdą do obiegu  
 1 stycznia 1995, Warszawa,  
 21 listopada 1994. 
  Fot. Jacek marczewski / FORUm  

że możemy w ten sposób sprzedawać nasze koce 
przy użyciu kart kredytowych. Nam się ten po-
mysł wydawał absurdalny, kierownictwu ban-
ku również. Jak to, koce, sprzedaż wysyłkowa 
i karty kredytowe? Jednak dzięki uporowi kon-
sultanta zaryzykowaliśmy, i teraz w runie taka 
sprzedaż daje doskonałe rezultaty.
1997      [11]

 Sarah S. olds (dyrektorka polskiego 
oddziału USAId – Agencji rządu USA ds. rozwoju 
Międzynarodowego):

rząd Stanów zjednoczonych za pośrednic-
twem biura USAId pomagał Polsce od 1990 
roku. Postęp, jakiego dokonała polska gospo-
darka i polskie społeczeństwo, jest naprawdę 
nadzwyczajny. Jednakże na rząd amerykański 
wywierana jest ciągła presja ograniczenia wy-
datków budżetowych i zmiany ich przeznacze-
nia. Konieczne staje się zakończenie amerykań-
skiego programu pomocy dla Polski w miarę jej 
wychodzenia z okresu przejściowego. zanim 
to nastąpi, USAId we współpracy z wieloma 
partnerami będzie nadal koncentrować się na 
wspieraniu sektora małych i średnich przedsię-
biorstw, co, jak wierzymy, przygotuje je do cał-
kowitej i szybkiej integracji ze strukturami Unii.
1996      [10]

 Thomas Heanne, Amerykanin  
 z Bostonu, właściciel  
 indiana Fo ods, Łódź,  
 sierpień 1993. 
  Fot. Chris Niedenthal / FORUm  
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We wrześniu 1995 powstaje  PolSKA  FuNdACjA  PRoMoCji  
i  RoZWoju  MAłyCH  i  śRedNiCH  PRZedSiębioRStW. 
W zakresie wspierania tego sektora kontynuuje ona zadania Funduszu Współpracy. 
Firmy zaczynają korzystać zarówno z konsultacji, jak i finansowania swojej 
działalności za pośrednictwem Fundacji. O tym, jak podobne inicjatywy są 
potrzebne, świadczy fakt, że w połowie lat 90. w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw pracuje ok. 60% Polaków.
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 tadeusz donocik
(pierwszy przewodniczący rady Nadzorczej  
Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości):

Gdybym dzisiaj był w 1989 roku z obecnym 
doświadczeniem, to przed rozpoczęciem re-
strukturyzacji państwowych przedsiębiorstw 
najpierw bym stworzył narzędzia wspierają-
ce małą i średnią przedsiębiorczość. znalazła-
by się w ten sposób pomoc dla ludzi zwalnia-
nych, bo restrukturyzacja, to przede wszyst-
kim racjonalizacja zatrudniania. I pojawienie 
się Fundacji było trochę spóźnionym, ale jed-
nak ważnym elementem, który badał przed-
siębiorczość ludzką.
[17]

 danuta Hübner (podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Przemysłu i Handlu):

Jesteśmy już nie na etapie tworzenia za-
łożeń, lecz realizacji konkretnych progra-
mów. rada Ministrów […] zaakceptowa-
ła program polityki przemysłowej na lata 
1995-1997 Międzynarodowa konkurencyj-
ność polskiego przemysłu i  program polity-
ki wobec małych i średnich przedsiębiorstw 
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce  
narodowej. 
Grudzień 1995      [9] 

 Łódź, 1999. 
  Fot. marek Lapis / FORUm   

 Konferencja  
 Handel 2000, Warszawa,
 18 stycznia 2000. 
  Fot. arch. PARP   
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 bogdan Chojna
(twórca konkursu Teraz Polska):

Ludzi należy namawiać, żeby kupowali te pol-
skie produkty, które są rzeczywiście dobre, 
właśnie dlatego, że są polskie. Jeśli produkt 
polski i zagraniczny mają podobną cenę i ja-
kość, lepiej kupić polski, bo to się nam wszyst-
kim bardziej opłaca.
1993      [100]

 beata bochińska
(prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego 
w Warszawie):

W 1992 roku w galerii w Holandii zobaczy-
łam szkło użytkowe. byłam zachwycona, ni-
gdy nie widziałam czegoś takiego. Właściciel 

Obok programów strukturalnych ważne są również kwestie symboliczne.  
PolSKie  toWARy  wciąż kojarzą się w kraju z tandetą. To pokłosie czasów 
Peerelu, kiedy to jakość produktów pozostawiała wiele do życzenia, a „zachodnie” było 
synonimem „luksusowego”. duża część nowych producentów, reagując na wyobrażenia 
konsumentów, nie podaje więc kraju pochodzenia swojego wyrobu albo nadaje swoim 
produktom i markom obco brzmiące nazwy.

galerii wyjaśnił mi, że to typowe przykłady 
szkła polskiego i że oni wystawiają je od lat. Po 
powrocie postanowiłam zrobić z tego dyplom 
na historii sztuki – pierwszy dyplom z desi-
gnu na uniwersytecie w Warszawie. Przeje-
chałam Polskę wszerz i wzdłuż. Okazało się, 
że projektowanie szkła to partyzantka; jest ro-
bione po kryjomu w hutach, za pieniądze pro-
jektantów i wywożone. za granicą jesteśmy 
z niego słynni; w Polsce nikt o nim nie wie. 
[…] założyłam Wzornik – firmę, która do-
starczała projekty do przedsiębiorstw. Przez 
dziesięć lat jeździłam do fabryk i tłumaczy-
łam panu rysiowi na produkcji, co mówi pro-
jektant, a projektantowi, co mówi pan rysio. 
To była prawdziwa szkoła życia.
[69]

 Wystawa Szklana partyzantka, instytut Wzornictwa Przemysłowego, 
 proj. Stanisława Borowski, Warszawa 1994. 
  Fot. instytut Wzornictwa Przemysłowego  
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 jędrzej Wittchen
(producent wyrobów skórzanych):

W momencie, gdy na polskim rynku produk-
ty zagraniczne uważane były za lepsze, nasze 
produkty również uchodziły za zagraniczne, 
sądzono, że są z Austrii, Anglii lub Włoch.

zorganizowaliśmy badanie fokusowe na 
grupie kobiet. Pytaliśmy najpierw o jakość pro-
duktów – wszystkie panie wyraziły się pozy-
tywnie, następnie o ich pochodzenie – wszyst-
kie uczestniczki były przekonane, że są to wy-
roby zagraniczne. Powiedzieliśmy im, że są to 
produkty polskie i natychmiast ich entuzjazm 
ostygł – wycofały się z zachwytów, zaczęły pa-
dać stwierdzenia: „No, jak na polskie, to nie-
złe”. było to dla nas ostrzeżenie, żeby zaczekać 
jeszcze z afiszowaniem się polskością. 
1997      [61]

 dr irena eris, twórczyni firmy  
 kosmetycznej, jednej z pierwszych  
 silnych polskich marek, Piaseczno,  
 listopad 1999.  
  Fot. Piotr małecki / FORUm  

 Warszawa, 3 maja 1994. 
  Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta  
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 Katarzyna Chwedoruk
(przedsiębiorca): 

Wierzę w potęgę reklamy. Ogłaszałam się 
w „Życiu Warszawy”, potem ukazał się arty-
kuł dziennikarki z „Kobiety i Życia”, która tra-
fiła do mnie, poddała się kilku zabiegom. Po 
tym artykule przybyło mi trochę klientek. Ko-
rzystałam również z radia zet. Staram się sto-
sować różne formy reklamy. zamówiłam fol-
dery, które będę rozdawać w miejscach, gdzie 
gromadzi się dużo ludzi, np.: na Starym Mie-
ście czy przed domami centrum. Kilku faj-
nych chłopaków czy młode dziewczyny w ko-
szulkach firmowych na pewno zwrócą uwa-
gę. reklamą są dla mnie osoby, które po wi-
zycie są zadowolone i podają informację dalej. 
1996      [16]

 Szymon gutkowski
(współzałożyciel agencji reklamowej ddb):

Wtedy to był superzawód, a branża miała mi-
sję cywilizacyjną. świat był szary, my wno-
siliśmy do niego kolory, reklamy na tle tele-
wizyjnych produkcji były odważne, ciekawsze 
formalnie. Wielu zdolnych ludzi chciało pra-
cować w agencjach. Klientów było więcej niż 
agencji, to było eldorado. Tylko że nie mieli-
śmy czasu tym się cieszyć, pracowaliśmy jak  
w XIX wieku, siedem dni w tygodniu. Przez 
pierwsze pięć lat nie byłem na urlopie ani dnia.
[109]

ReKlAMA jest już absolutną 
koniecznością. Jej forma bywa różna 
– profesjonalna lub nieporadna – ale 
reklamować trzeba już wszystko,  
by przebić się na coraz bogatszym 
rynku. Polski biznes musi jednak 
również uczyć się, jak pogodzić  
chęć promocji swoich towarów i usług 
z uczciwością oraz poszanowaniem 
estetyki przestrzeni publicznej. 

 Filip Springer
(reportażysta): 

Przystanek dunikowskiego na warszawskim 
Ursynowie. Nowa ładna wiata, druciane sie-
dzenia, dwa kosze na śmieci. czysto i schlud-
nie. Na szybie przystanku tylko dwa plakaty 
[…]. Ktoś przykleił je niechlujnie taśmą kleją-
cą. W nocy padał deszcz, więc plakaty trochę 
rozmiękły i spływają. Na przystankach war-
szawskiej komunikacji nie może wisieć nic ta-
kiego. […] zrywam plakaty i pakuję do ko-
sza na śmieci.

dzień później znów wiszą. zrywam. Na-
stępnego dnia znów. I dwa dni później. co 
rano pojawiają się jednak nowe. […] Które-
goś ranka udaje mi się przyuważyć gościa, któ-
ry je wiesza. Podjeżdża na rowerze, wyjmuje 
z plecaka i przykleja taśmą. Mówię mu, że to 
nielegalne, żeby nie zaśmiecał przystanku, ka-
wałek dalej jest słup ogłoszeniowy, niech so-
bie tam powiesi. „W tym kraju wiele rzeczy 
jest nielegalnych” – odpowiada i nie zwraca 
na mnie uwagi.
[115] 

 Reklama produktów  
 firmy Atlas, Poznań, 1998. 
  Fot. Tomasz Kamiński / Agencja Gazeta  
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 Bochnia, 2009. 
  Fot. Piotr Guzik / Fotorzepa / FORUm  



K
O
NS

T
R
U
K
C
J
A
  
 1

9
9
5
-
2
0
0
4

58

 ewa Repsch
(Ministerstwo Edukacji Narodowej):

Sklepiki uczniowskie są w większości szkół po-
nadpodstawowych i w wielu podstawówkach. 
Kupują towary hurtowo i sprzedają z niewielką 
marżą. Sami uczniowie decydują, na co prze-
znaczyć zysk. czasem są to całkiem duże pie-
niądze. rekordowy zysk zanotowałam w spół-
dzielni przy szkole gastronomicznej w mieście 
na Wybrzeżu – kilkadziesiąt milionów [starych 
zł] miesięcznie. Sprzedawali sałatki, które sami 
robili, mieli inne ceny dla uczniów, inne na wy-
nos. Przeważnie na wycieczki. W jednej szko-
le spotkałam się z opłacaniem z tego obiadów 
mniej zamożnym dzieciom.
1996      [102]

 Magdalena bąk
(prezeska firmy uczniowskiej Oświeceni 
i romantyzm, uczennica LO w Płocku):

Produkowaliśmy lampy ze słoików i kartono-
wych kloszy, i serwetniki z rur od odkurzacza 

Po zdobycze wolnego rynku sięgają też  NAjMłodSi.  Uczą się 
go w teorii na lekcjach „podstaw przedsiębiorczości”, próbują również swoich  
sił w praktyce, rozwijając, prócz kompetencji czysto „biznesowych”, aktywną  
postawę i odpowiedzialność za swoje działania. 

oklejanych kolorowymi papierami. W firmie 
pracowało 18 osób, wybraliśmy zarząd, preze-
sa, dyrektorów ds. marketingu czy administra-
cji. Kapitał założycielski pochodził z własnych 
kieszeni: każdy z członków przedsiębiorstwa 
zainwestował 10 zł. Produkty sprzedawaliśmy 
głównie w szkole, zwłaszcza przed dniem Ko-
biet i dniem Matki. Podczas międzynarodo-
wych Targów Produktów Firm Uczniowskich 
zdobyliśmy Grand Prix, a w nagrodę otrzyma-
liśmy notebooki. 
Grudzień 1997      [112]

 Hanna Szczecina
(Fundacja rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach):

Najłatwiej uczyć się poprzez praktykę. Prowa-
dząc własną firmę, młodzi ludzie poznają tajni-
ki świata biznesu, zaczynają rozumieć mecha-
nizmy rządzące gospodarką rynkową i rozróż-
niać rolę banków, urzędów skarbowych oraz 
innych instytucji. I o to nam chodziło.
Suwałki, październik 1998      [111]

 Sklepik w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, Supraśl. 
  Fot. Wojciech Jakubiuk / FORUm 
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 Uczniowie przeprowadzają wywiady z lokalnymi  
 przedsiębiorcami. Wierzchucin Królewski, 2009. 
  Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta 

 Lekcja informatyki w wiejskiej szkole, Krzywośnity. 
  Fot. Piotr Janowski / Agencja Gazeta   
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Wzrost gospodarki państwa i pomyślność obywateli coraz bardziej zależy od sektora 
prywatnego, w tym od małych i średnich przedsiębiorstw. Lata 90. są czasem wielkiego 
boomu gospodarczego, ale nie wszyscy z niego korzystają. Według oficjalnych statystyk 
w połowie dziesięciolecia większość Polaków żyje na granicy ubóstwa. To cena, którą 
ponosi społeczeństwo za  lAtA  PeeReloWSKiCH  ZANiedbAń. 
Pojawiają się również pytania o błędy w procesie transformacji.

 Ulica marszałkowska, Warszawa,1998. 
  Fot. Grzegorz Gałęzia / FORUm  
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 Sarah S. olds
(dyrektorka polskiego oddziału USAId – Agencji 
rządu USA ds. rozwoju Międzynarodowego):

Nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie 
odważne decyzje wielu ludzi o założeniu wła-
snej firmy, proces polskich reform oraz integra-
cja z gospodarką światową nie byłyby tak za-
awansowane jak w chwili obecnej.
Wrzesień 1996      [10]

 głos przedsiębiorcy:
To wszystko ewoluowało. Wydaje mi się, że 
lata 1992–1993 to był taki bardzo dziki, pa-
zerny kapitalizm, w którym dochodziło do ja-
kichś zaognień, ale potem te pierwotne wo-
jownicze kontakty pozamieniały się już w ja-
kiś tam etap znajomości.
dąbrowa Tarnowska      [8]

 Marcin Król
(historyk idei): 

W latach 80. zaraziliśmy się ideologią neolibera-
lizmu […]. Wygasł we mnie ten zapał dość szyb-
ko. zorientowałem się, że w liberalizmie zaczy-
na dominować składnik indywidualizmu, któ-
ry po kolei wypiera inne ważne wartości i zabija 
wspólnotę. To zresztą łatwo wyjaśnić. Indywi-
dualizm ma bardzo mocne wsparcie ze strony sił 
wolnego rynku, który na indywidualistycznym 

modelu życia zbija pieniądze. Natomiast warto-
ści społeczne i obywatelskie, solidarność, współ-
działanie nie mają takiego dopalacza. One są 
„nieefektywne” z punktu widzenia ekonomii. 
zapanowało złudzenie, że każdy człowiek może 
żyć osobno, w ramach swojej osobistej wolności 
gdzieś tam pracować, zarabiać możliwie jak naj-
więcej, używać życia jak najwięcej, a ktoś tam 
będzie nami rządził. Można się zająć własny-
mi przyjemnościami, a nie zawracać sobie gło-
wy sprawami tego świata.
[12]

 jacek Kuroń: 
Ludzie dynamiczni, którzy potrafili zrozumieć 
i wykorzystać nowe zasady życia, mogli szybko 
rozwijać przedsiębiorczość […]. Większość po-
czuła się jednak bezradna, a samodzielność od-
czuła jako samotność, porzucenie i zaniedba-
nie. zaczęto więc masowo kwestionować nie 
tyle ideę (bo w sprawie odejścia od komunizmu 
była zasadniczo zgoda), co sposób wprowa-
dzenia rynkowej reformy. Krytykowano tem-
po, zamieszanie, wysokie społeczne koszty – 
choć koszty zaniechania reform byłyby jeszcze 
większe. […] Wszystkie kraje, które odkłada-
ły albo próbowały powoli wprowadzać refor-
my, wyszły na tym znacznie gorzej niż Polska 
i zapłaciły dużo większą cenę. 
1997       [53]

 Opony płonące podczas demonstracji robotników  
 zakładów mechanicznych w Ursusie, Warszawa, 19 maja 1995. 
  Fot. Adam Wlazły / FORUm   
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 Z ustawy o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 
Art. 4.1. celem działania Agencji jest uczest-
nictwo w realizacji programów rozwoju gospo-
darki, w szczególności w zakresie wspierania:
1) rozwoju małych i  średnich przedsię-

biorców,
2) eksportu,
3) spójności społeczno-gospodarczej kraju. 

[...]

9 listopada 2000 powołana zostaje  PolSKA  AgeNCjA  RoZWoju  
PRZedSiębioRCZośCi. działalność rozpoczyna z początkiem roku 
następnego, zaś jej celem ma być kontynuacja programów Fundacji Promocji 
i rozwoju Małych i średnich Przedsiębiorstw oraz dalsze wspieranie sektora MSP. 

Art. 17. 1. Polska Fundacja Promocji i rozwoju 
Małych i średnich Przedsiębiorstw, której je-
dynym fundatorem jest Skarb Państwa, zwa-
na dalej „Fundacją”, ulega likwidacji z dniem 
wejścia w życie ustawy.

2. z chwilą likwidacji Fundacji:
1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzy-

telności oraz środki finansowe i pozostały 
majątek Fundacji, a także posiadane przez 
nią dokumenty,

 Agencja public relations, Warszawa, wrzesień 2000. 
  Fot. Tomasz Trusiewicz / Agencja Gazeta  
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2) Agencja staje się stroną umów obowiązu-
jących Fundację.

Warszawa, 9 listopada 2000      [20]

 jerzy Kwieciński (wiceminister rozwoju 
regionalnego w latach 2005–2008):

Prawie wszystkie kraje rozwinięte Unii Euro-
pejskiej działają na podobnej zasadzie. Fran-
cuzi mają osobną agencję, Holendrzy i Wiel-
ka brytania również, zatem model instytucji 
bardziej autonomicznej, działającej bardziej na 
zasadach biznesowych, po prostu się spraw-
dza. Instytucja, nie tylko jako zarządca pro-
gramów, ale jako think tank, zaplecze meryto-
ryczne rządu, jest i będzie na pewno potrzeb-
na. Urzędnicy w ministerstwie są za daleko 

od praktyki. Ludzie w PArP mają na bieżąco 
kontakt z przedsiębiorcami.
[54] 

 tadeusz donocik
(pierwszy przewodniczący rady Nadzorczej PArP):

Powstanie PArP, uruchomienie wielomiliar-
dowych funduszy europejskich i budżetowych 
na rzecz przede wszystkim wspierania przed-
siębiorczości: innowacji, nowych technologii 

 Fabryka krzeseł  
 braci Krzanowskich,  
 Krosno, kwiecień 1999. 
  Fot. Grzegorz Klatka / RePORTeR  
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 teresa Pomorska
(firma L. Pomorski i syn): 

Od 1989 roku znów staramy się o zwrot fabry-
ki. Kolejne rządy przyznają, że zabrano firmę 
niezgodnie z prawem. W 1991 roku była już 
nawet decyzja przywracająca nam fabrykę. Ale 
zaraz dostaliśmy inne pismo, które unieważni-
ło to wcześniejsze.
Maj 1998      [94]

 jan jabłkowski
(firma bracia Jabłkowscy):

W 1996 roku udało się doprowadzić do tego, 
że firma ponownie została wpisana do rejestru 
handlowego pod tym samym numerem rHb 

uStAWA  RePRyWAtyZACyjNA,  dotycząca zwrotu majątków 
przejętych przez państwo komunistyczne, przegłosowana przez Sejm w roku 
2001, spotyka się ze skutecznym wetem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 
Utrzymane zostaje status quo z czasów Peerelu. brak zasad systemowych 
porządkujących stosunki własnościowe rodzi dziką reprywatyzację – nierzadko 
z wielką szkodą dla dobra publicznego. 

[rejestru handlowego] co przed wojną i do 1950 
roku. czyli mieliśmy od 1996 roku do czynienia 
nie z firmą taką samą, następcą prawnym, tyl-
ko to była ta sama firma. […] Kolejny krok, taki 
słup milowy, to był zwrot dwóch nieruchomo-
ści sąsiadujących z firmą. Jedno to była działka 
niezabudowana oraz bardzo zniszczona, w sta-
nie krytycznym kamienica – to znaczy chmiel-
na 21. […] Jako ciekawostkę powiem, że czte-
ry bodaj lokale sklepowe w podwórku spośród 
sześciu zajmowali negatywnie zweryfikowani 
członkowie służb.
[35]

 Warszawa, przedwojenna  
 ulica Złota. Na tym terenie  
 stoi dziś Pałac Kultury i Nauki. 
  Pocztówka z kolekcji Roberta  marcinkowskiego  
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 Marcin bajko
(dyrektor biura Gospodarki Nieruchomościami  
w Warszawie): 

W Warszawie 60 % obywateli mieszka na tlą-
cym się ognisku. Nie mogą wykupić mieszkań, 
bo budynki są objęte roszczeniami. Albo po-
średnio są dotknięci: ich dzieci chodzą do szko-
ły, która może trafić do zwrotu. W ten sposób 
niszczymy zaufanie do instytucji państwa, do 
urzędów i do dobra wspólnego. zaufanie więc 
bankrutuje, ale czy da się to przeliczyć na pie-
niądze, włożyć do tabelki w Excelu? Nie. No 
to co się będziemy martwić!

Jak polski obywatel może ufać własnemu 
państwu, jeżeli urzędnik wydający mu prawo 
jazdy siedzi w budynku, który zaraz pójdzie 
do zwrotu? […] Wydział pomocy społecznej 
dzielnicy śródmieście wydawał ostatnie zasiłki 
na kartonach, bo wyprowadzał ich nowy wła-
ściciel. A te zasiłki były dla osób z kamienicy, 
gdzie też przyszedł nowy właściciel i ludziom 
podniósł czynsze dziesięciokrotnie.
[36]

 Protest przeciwko dzikiej 
 reprywatyzacji,  
 Warszawa, 25 września 2014.  
  Fot. Tomasz Gzell / PAP  

 dom towarowy Braci  
 Jabłkowskich przed wojną.  
  Fot. z archiwum firmy dom Towarowy Bracia Jabłkowscy SA  
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 głos przedsiębiorcy:
Obecnie nie zwiększa się zatrudnienia, a wręcz 
odwrotnie – następuje dalsza kompresja eta-
tów. Może ona nie jest tak odczuwalna, jak 
wtedy, gdy zwolni się 200, 300 ludzi w jakiejś 
większej firmie i gdy piszą o tym w gazetach 
na pierwszych stronach. Ale jak pan Kowalski 
zwolni jedną osobę, to jest cisza. Jak te małe 
zakłady zaczynają zwalniać po tej jednej oso-
bie, to wydaje się, że nie jest to dużo. Ale jak 
pada 500–1000 takich zakładów...? 
Kraków, 2002      [8]

W drugiej połowie lat 90. następuje 
gwałtowne załamanie koniunktury 
na rynkach azjatyckich, a następnie 
w rosji. Konsekwencją jest  
ReCeSjA, która dotyka niemal całą 
Europę. Polski przedsiębiorca odczuwa 
skutki tego „kryzysu wschodniego” 
z pewnym opóźnieniem  
– w pierwszych latach XXI w., czyli 
w momencie, gdy gospodarka Unii 
Europejskiej wychodzi już na prostą.

 Kantor na Stadionie  
 dziesięciolecia – po krachu  
 w Rosji wzrasta cena dolara,  
 Warszawa, sierpień 1998. 
  Fot. Piotr Grzybowski / eAST NeWS  
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 głos przedsiębiorcy:
zachwiały się rynki wschodnie, tam się jakiś 
kryzys pojawił. [...] Straciliśmy dużego odbior-
cę wschodniego, który brał dwa tiry w tygo-
dniu. I była konsternacja, co robić? Trzeba ude-
rzyć na zachód i wejść w inne produkty. Jak 
nie możemy sprzedawać na Wschód, to będzie-
my sprzedawać na zachód, i jednocześnie za-
stanowimy się, co musimy zrobić z kosztami. 
Warszawa, 2004      [45]

 Wojciech Morawski
(prezes firmy Atlantic):

Kryzys [wschodni] dał dużo bardzo akurat 
mnie. dotknął inne firmy, szczególnie firmy 
zachodnie, które były obecne na Wschodzie; 
to ułatwiło mi ekspansję na tamtejszy rynek. 
Tak że ten kryzys mnie nie dotknął. Pozyty-
wy przeważały nad negatywami.
[57]

 Kolejka przed Urzędem Pracy,  
 Warszawa, marzec 2000. 
  Fot. michał Gmitruk / FORUm  
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1 maja 2004 Polska,  
po wieloletnich negocjacjach 
akcesyjnych, staje się członkiem  
uNii  euRoPejSKiej. 
dla przedsiębiorców znowu  
pojawiają się nowe możliwości. 
Na dokapitalizowanie polskich małych 
i średnich przedsiębiorstw z UE  
za chwilę zaczną płynąć ogromne 
kwoty – z ok. 80,7 mld euro dotacji, 
które Polska otrzyma do 2013 roku,  
ok. 1/3 trafi do prywatnych firm. 

 Michał Frąk
(dziennikarz):

Większość zmian wypada na korzyść przed-
siębiorców. Jest większa elastyczność w przy-
znawaniu środków. całość kompetencji orga-
nizacyjnych leży po stronie kraju członkow-
skiego. Korzystniej wyglądają też limity dota-
cji, o jakie można się ubiegać. W funduszach 
strukturalnych to przedział od 10 tys. zł do 
1,25 mln zł. dodatkowym plusem jest brak 
pojęcia łącznej kwoty dotacji. Oznacza to, że 
przedsiębiorstwo bez ograniczeń może wnio-
skować o kilka dotacji. 
2004      [79]

 jerzy baczyński
(redaktor naczelny „Polityki”): 

Pamiętam, jak wyrywaliśmy się na zachód, jak 
marzyliśmy, aby dostać tam jakąkolwiek do-
rywczą pracę, jak oszczędzając każde pół dola-
ra, łapczywie zwiedzaliśmy ich piękne miasta, 
jak sterczeliśmy w kolejkach po wizy. Pomysł, 
że kiedyś będziemy jednym rynkiem, wspólno-
tą bez wewnętrznych granic, że Paryż, rzym 
będą dla nas otwarte jak Kraków czy Gdańsk 
[…] – to było niewyobrażalne, niemożliwe.
2004      [97]

 Aleksander Kwaśniewski 
(prezydent rP) w przemówieniu 
podczas uroczystości wejścia  
Polski do ue: 
czekaliśmy na ten dzień. zapracowaliśmy na 
tę dziejową chwilę. […] Nasze członkostwo 
w Unii otwiera ogromne możliwości – dla 
nas, naszych dzieci, wnuków i przyszłych po-
koleń. Ale od nas zależy, jak tę szansę wyko-
rzystamy. czy damy Polsce dobry czas. Sta-
jemy się obywatelami Unii, przyjmujemy 
współodpowiedzialność za losy zjednoczo-
nej Europy. Tej odpowiedzialności z Polski 
nikt nie zdejmie i nie zdejmuje. budujmy sil-
ną Polskę – kraj rosnącej gospodarki, wrażli-
wości społecznej – i budujmy silną, solidarną  
Europę.
Warszawa, 30 kwietnia 2004      [80]

 Szycie flag w firmie  
 Westgroup, Szczecin,  
 20 kwietnia 2004.  
  Fot. Robert Stachnik / RePORTeR  
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 Granica polsko-rosyjska  
 – granicą Unii europejskiej, Gołdap, lipiec 2004. 
  Fot. Kacper Pempel / RePORTeR  

 Budynek radomskiej firmy Zbyszko produkującej napoje  
 – w dniu wejścia do Ue zaczęła tu działać najnowocześniejsza  
 rozlewnia w europie.  
  Fot. Wojciech Kryński / FORUm  
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Po 2004 roku wielu polskich przedsiębiorców wkroczyć może  
na ogromny rynek europejski oraz jeszcze bardziej rozwinąć działalność w kraju. 
Pomóc ma w tym nie tylko szeroki strumień dotacji. równie ważne  
są  ZMiANy  W  PRAWie, prowadzące do ograniczenia biurokracji, 
zezwoleń i koncesji, których istnienia nie uzasadnia interes społeczny – a jedynie 
inercyjne trwanie pozostałości dawnego systemu i mentalności.  

mistrzostwa świata w piłce nożnej, to chce-
my z nimi wygrywać. […] To dlaczego w go-
spodarce mamy przegrywać? W tej chwili go-
spodarka globalna to nic innego jak mistrzo-
stwa świata, w których walczą ze sobą kon-
cerny z poszczególnych krajów. […] Ja chcę 
po prostu, żebyśmy nie byli gorsi od Niem-
ców czy duńczyków.
[49] 

 Adam Szejnfeld 
(wiceminister gospodarki w latach 2007–2009): 

Wychodzę z założenia, że administracja musi 
mieć zaufanie do obywateli. Jest to warunek 
niezbędny, aby urzeczywistnić istnienie pań-
stwa obywatelskiego. Nie możemy więc wy-
magać od ludzi wiecznego legitymowania się, 
okazywania, tłumaczenia się. To stary duch po-
peerelowskiej przeszłości. Wymóg przedkłada-
nia zaświadczeń wiąże się też z dużym obcią-
żeniem i kosztami nie tylko dla obywateli, ale 
także dla administracji publicznej. Na przykład 
startująca w przetargu publicznym firma musi 
dziś składać zaświadczenie o niezaleganiu ze 
składkami zUS i podatkami lub o niekaral-
ności. Proponuję, żeby w przyszłości składała 
w tych sprawach oświadczenie, co zmniejszy jej 
obciążenie gromadzenia zaświadczeń. Oczywi-
ście, takie oświadczenie będzie podlegało ry-
gorom odpowiedzialności karnej za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą.
2010      [95]

 Agnieszka Stelmach, prezeska  
 PASSAT-STAL, dystrybutora wyrobów  
 stalowych, Płock, styczeń 2008. 
  Fot. mirosław Stelmach 

 Ryszard Florek
(prezes Fakro, producenta okien): 

Żyjemy w państwie, które jest cztery razy 
mniej wydajne od Niemców czy duńczy-
ków. [...] dlaczego Polacy mają być gorsi 
niż Niemcy, Szwedzi czy Holendrzy? Jak są 
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 Aleksander Gałka, współwłaściciel firmy explomet, Opole, luty 2006. 
  Fot. Bartek Sadowski / FORUm  

 Agnieszka Stelmach, prezeska  
 PASSAT-STAL, dystrybutora wyrobów  
 stalowych, Płock, styczeń 2008. 
  Fot. mirosław Stelmach 
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 Witold gadomski (dziennikarz 
ekonomiczny) w „gazecie Wyborczej”:
W poprzedniej dekadzie kilka krajów rozwija-
jących się przeżyło poważny kryzys finansowy. 
Niektóre z nich otrzymały pomoc Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego, a także kra-
jów bogatych – ale nie bezwarunkową. Żądano 
od nich, by zaczęły się „lepiej prowadzić”. świa-
towe media rozpisywały się o lekkomyślności 
rządów Meksyku, Tajlandii czy brazylii […]. 
Teraz wybuchł podobny kryzys – tyle, że za-
angażowane są weń kraje bogate. Ale w grun-
cie rzeczy przyczyny kryzysu są podobne – lek-
komyślne inwestycje, przykrywanie złej sytu-
acji nowymi pożyczkami, tworzenie pirami-
dy finansowej.
Grudzień 2007      [30] 

 Maria janas
(prezeska Spółdzielni Pracy Muszynianka):

System pracy mamy ten sam, co na początku 
socjalizmu, czyli spółdzielczy. I proszę sobie 

W 2007 roku wybucha  śWiAtoWy  KRyZyS  FiNANSoWy, 
zapoczątkowany krachem na amerykańskim rynku pożyczek hipotecznych.  
Nie dotyka on Polski tak silnie, jak wielu innych krajów, uświadamia jednak,  
że interesy – małych firm i wielkich banków czy korporacji, a także rządów  
– wiązać się muszą nie tylko z chęcią zysku, lecz także z odpowiedzialnością. 

wyobrazić, że to się nam sprawdza w tym na-
szym kapitalizmie. […] W 2012 roku byliśmy 
jednym z czterech przedsiębiorstw, obok du-
żych korporacji spółdzielczych z Włoch i Kra-
ju basków, które Komisja Europejska stawiała 
za przykład skutecznej walki z kryzysem. […]

Jeśli ktoś jest dobrym pracownikiem eta-
towym, przydatnym dla firmy, to może zostać 
spółdzielcą, gdy zwolni się miejsce. […] Nikt 
u nas nigdy nie został zwolniony z powodu kło-
potów finansowych firmy. Jak nie najlepiej się 
wiodło, to cała załoga zaciskała pasa, by da-
lej wszyscy mogli mieć zatrudnienie. […] Ale 
żeby tak pracownika na bruk wyrzucić, to dla 
mnie jest nie do pomyślenia. […] Owszem, ku-
sili mnie, chcieli firmę kupić za grube miliony, 
obiecując, że utrzymam w niej wysokie stano-
wisko i dostanę inne profity. […] Już nie przy-
chodzą. Wiedzą, że Muszynianka nie jest do 
kupienia.
Muszyna, 2014      [92]

 Premier donald Tusk na  
 konferencji prasowej na temat  
 połozenia polskiej gospodarki, 
 notującej wzrost  
 do gospodarek większości  
 krajów Ue, Warszawa,  
 listopad 2009. 
  Fot. Fot. Bartosz Krupa / eAST NeWS  

.
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 Warszawa, marzec 2010. 
  Fot. Robert Gardziński / FOTORZePA / FORUm  

 demonstracja pracowników firmy mięsnej duda-Bis z Sosnowca przeciwko  
 postawieniu zakładu w stan upadłości, Warszawa, 23 stycznia 2009. 
  Fot. Leszek Szymański / PAP  



RO
Z
W
Ó
J
  
 2

0
0
4
-
2
0
1
5

76

 Andrzej jacek blikle
(prezes firmy A.blikle):

W 1990 roku to była jedna cukiernia – 42 pra-
cowników. W tej chwili mamy w Warszawie 
16 punktów sprzedaży, a ponadto 8 cukierni 
poza Warszawą działających w sieci franczy-
zy. […] zatrudniam około 250 pracowników.

rozwój nie był taki, jak niektórych firm, 
które zaczynały od garażu, a skończyły na mi-
liardowych obrotach. Ale my mamy 141 lat. 
Stare firmy rosną powoli, ale też dłużej trwają.
Warszawa, wrzesień 2010      [7]

 Wojciech Morawski
(prezes firmy Atlantic):

Wyjeżdżając turystycznie na daleki Wschód, 
trzeba było ileś dżinsów sprzedać, żeby 

Wiele  przedsiębiorstw, nie tylko radzi sobie z kryzysem, lecz także  
RoZSZeRZA  dZiAłAlNość. Niektóre to dzisiaj duże zakłady 
albo wręcz koncerny z wielomilionowymi obrotami, nie mieszczące się już 
w definicji małych i średnich przedsiębiorstw. Są wśród nich zarówno biznesy 
powstałe po 1989 roku, jak i firmy z dużo starszymi tradycjami.

zwróciły się pieniądze za bilet. Okazało się, 
że tymi dżinsami można było zarobić nie tylko 
na bilet, ale i na coś więcej. I potem, jak było 
to coś więcej, to dlaczego tego czegoś więcej 
nie zainwestować w kolejne dżinsy, w kolejne 
produkty. I tak to się zaczęło.

[…] A jeśli już zaczęło dobrze iść, to pomy-
ślałem: może warto jest mieć własne kolekcje. 
Jak już warto mieć własne kolekcje, no to trzeba 
mieć projektanta, sprzedawców... No to trzeba 
zorganizować firmę. Trzeba wynająć ludzi, ma-
gazyn, mieć księgową, zarejestrować się. czło-
wiek przeciera oczy ze zdziwienia – chwileczkę, 
z czegoś, co jak się wydawało, robiłem na wła-
sną odpowiedzialność i tak dla siebie, „w pleca-
ku”, nagle robi się przedsiębiorstwo, jakaś gru-
pa ludzi, za których się odpowiada... 
Warszawa, lipiec 2009      [57]

 Cukiernia A.Blikle, Warszawa, 2005. 
  Fot. maciej Nabrdalik / eAST NeWS  
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 Zbigniew grycan (właściciel firmy Grycan – Lody od Pokoleń):

Mamy 87 lokali w całym kraju. W tym roku będzie ich 90, a chciałbym dojść do setki. […] Kiedy 
sprzedałem zieloną budkę, zatrzymałem lokal przy ul. Puławskiej w Warszawie, gdzie od 1980 roku 
te lody serwowaliśmy. Żona nadal go prowadziła, sprzedając lody zielonej budki. z każdym rokiem 
była z nich mniej zadowolona.

I tak się zaczęło – postanowiłem robić lody dla jej lokalu. Wybudowałem fabrykę. […] Obec-
nie [firma] ma około tysiąca pracowników. I tą obecną firmą do niedawna kierowałem sam z żoną 
i córką. dopiero w tym roku dołączyły osoby z zewnątrz. 
Warszawa, wrzesień 2010      [90]

 dariusz Wojdyga i marek Jutkiewicz,  
 właściciele firmy Ho op produkującej napoje, Warszawa, 2003. 
  Fot. Krzysztof Pacuła / FORUm  
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 oskar Zięta
(projektant designu): 

Przepis [nowoczesna i prosta technologia ob-
róki metali opracowana przez ziętę] jest pro-
sty: wkładasz płaski element do piekarnika, na-
stawiasz na 200 stopni, czekasz 20 minut i do-
stajesz trójwymiarowy, funkcjonalny przed-
miot.  […] W dzisiejszych czasach mają ra-
cje bytu, które działają globalnie. […] Jednego 
dnia zwraca się do nas firma, dla której opraco-
wujemy lotkę wiatraka powietrznego. drugie-
go piszą ekolodzy z propozycją robienia stat-
ków dla żab do oczyszczalni wody pod zury-
chem […]. Jeszcze innego dnia przychodzi pro-
pozycja od [architektki] zahy Hadid. […] Ta-
kich nowych technologii jak nasza w ostatnich 
latach powstało zaledwie kilka. 
2014      [60] 

Wartość polskiej marki umacnia się nie tylko w kraju. Przedsiębiorstwa z bardzo 
różnych obszarów – od żywności przez materiały budowlane po nowoczesne technologie 
– zaczynają również odnosić  SuKCeSy  eKSPoRtoWe. W niektórych 
branżach, jak choćby meblarskiej, polskie firmy stają się prawdziwymi potentatami. 

 Henryk Hałajko
(przedsiębiorca z branży spożywczej): 

dowiedziałem się, że organizacja sołtysów pol-
skich otrzymała zaproszenie od Polonii brazy-
lijskiej. […] zabrałem się z nimi. […] Odkry-
łem pieczarki, sześć razy droższe niż w Polsce! 
[…] Pojechaliśmy do zakładu, który je wkła-
dał do słoików. […] Okazało się, że ten zakład 
ściąga pieczarki z Włoch. Włosi też sami nie 
produkują, tylko sprowadzają. Właśnie z Pol-
ski! Tylko przekładają je do 300-kilogramo-
wych beczek, wysyłają i dokładają kosmiczną 
marżę. Więc ja w tej brazylii powiedziałem, że 
teraz ich pieczarki będą tańsze. Nie będą mu-
siały jechać do nich przez Włochy, tylko przez 
radzyń. Wysyłamy towar tam, gdzie potrze-
ba, zawsze pod klienta. Nawet ziemniaki wy-
syłamy do Niemiec. […] No i najnowsze nasze 
dziecko to wielobranżowa hurtownia w Kin-
szasie [Kongo] i Luandzie [Angola]. Wyobraź-
nia nie ma granic.
2013      [83]  Częstochowskie Zakłady  

 Przemysłu Zapałkarskiego,  
 którego produkty mozna znaleźć 
 na całym świecie. 
  Fot. Robert Szwedowski / eAST NeWS  

.
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 Solange olszewska
(prezeska Solarisa – producenta autobusów): 

Nigdy nie ukrywamy, że jesteśmy producentami z Polski. Ale nie wywieszamy polskiej flagi, ra-
czej odwołujemy się do skojarzeń. Ostatnio nasze stoisko targowe było jednocześnie galerią prac 
dobrze znanej na świecie malarki Tamary Łempickiej. Gdy był rok chopina, wszystko kręciło się 
wokół tej rocznicy. […] Szwedzi też są na przykład bardzo dumni z tego, co szwedzkie. Polskość 
może być dobrym magnesem. […] Naszym obowiązkiem jest pokazywać, że polnische Wirtschaft 
oznacza coś dobrego i solidnego.
2014      [23]

 mleczarnia w Gostyniu,  
 posiadająca juz od 1999 roku 
 certyfikat umozliwiający 
 eksport do krajów  
 Unii europejskiej. 
  Fot. marek Skorupski / FORUm  

.

.  Rafał Najdzion, dyrektor  
 polskiej fabryki drzwi  
 Porta do ors, Arad, Rumunia,  
 styczeń 2007. 
  Fot. Tomasz Wiech / Agencja Gazeta  
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Wzorce biznesowe wykorzystują  
ARtyśCi. Niektórzy stają się 
menadżerami własnych karier, inni 
zaś tworzą albo nadają nowe życie 
instytucjom kultury. U źródła 
sukcesu tych placówek stoi obok 
pasji i walorów artystycznych, 
przedsiębiorczość ich twórców.

 grzegorz linderberg
(przedsiębiorca z branży wydawniczej):

bardzo przyjemnie jest patrzeć, jak przyzwo-
ici ludzie stają się biznesmenami. Pewnie mo-
głoby im iść lepiej, gdyby zdecydowali się za-
mknąć nierentowne pisma, ale oni mają coś 
bardziej cennego – zasady. 
[106]

 Krystyna janda
(aktorka, reżyserka):

Gdyby nie przełom ’89, nie byłoby oczywiście 
teatru Polonia. Tak naprawdę teatr powstał tro-
chę ze złości, że od jakiegoś czasu jest wolna 
Polska, a ja nagle muszę się podporządkować 

 Jerzy illg, redaktor naczelny  
 wydawnictwa Znak, obchodzącego  
 w 2009 roku 50. rocznicę  
 załozenia. 
  Fot. Adam Golec / Agencja Gazeta  

.

 Krystyna Janda podczas próby  
 przedstawienia Biała bluzka według 
 opowiadania Agnieszki Osieckiej,  
 Warszawa, czerwiec 2010. 
  Fot. Albert Zawada / Agencja Gazeta  
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gustom decydentów od kultury, którzy uwa-
żają, że coś wiedzą lepiej, że publiczność jest 
głupsza, niż mnie się wydaje. Przede wszyst-
kim był buntem przeciw telewizji, w której 
czułam się jak petent.
Warszawa, październik 2009      [37]

 emilian Kamiński
(dyrektor teatru Kamienica):

Widzów jest dużo, tylko trzeba ich sobą za-
interesować. dlatego tworzę teatr towarzyski, 
gdzie każdy jest traktowany indywidualnie. 
[…] zaryzykowałem bardzo wiele. Ale naj-
gorsze było to, co się działo w mojej głowie, 
kiedy byłem sam i wyobrażałem sobie, że mogę 
nie dostać dotacji i rzeczywiście stracić wszyst-
ko. W tych męczarniach zastanawiałem się nad 
tym, co ze mną będzie, jeśli najgorsze okaże 
się faktem. co ja powiem robotnikom, którzy 
zainwestowali wiele pracy w budowę Kamie-
nicy? Powiem: „nie robimy”?
Warszawa, kwiecień 2009      [2]

 Andrzej Stasiuk 
i Monika Sznajderman
(Wydawnictwo czarne): 

A.S.: [Wydanie pewnej mniej ambitnej książ-
ki] to był strzał w dziesiątkę, ale potem już nie 
chcieliśmy powtórzyć tej przygody. Ta książka, 
która utrzymywała wydawnictwo przez dwa, 
trzy lata, pozwoliła nam na spokojne wydawa-
nie literatury bałkańskiej. […] To, że nie je-
steśmy korporacyjni, nie oznacza, iż nie jeste-
śmy sprytni. […] Ale to, co ta książka uczyni-
ła z umysłami czytelników, już nie było dobre. 
Takich rzeczy może jednak nie wolno robić…

M.S.: Staramy się, by wydawnictwo zara-
biało coraz więcej pieniędzy, ale nie za wszel-
ką cenę. A pracownicy niekoniecznie przycho-
dzą do nas w oczekiwaniu na wielkie zarobki, 
wydaje mi się, że praca w czarnem jest też po 
prostu interesująca.… […] zupełnie nieświado-
mie i intuicyjnie, wybraliśmy właśnie taką drogę 
[„zrównoważonego rozwoju”] […] Nie chcemy 
zaśmiecać […] rynku książki w Polsce. dosyć 
już tych śmieci krąży w przestrzeni kultury. […] 
Walczymy o dobrą literaturę, cały czas szuka-
my. Ale zawsze wydawaliśmy to, co chcieliśmy.
2010      [118]

 emilian Kamiński podczas  
 budowy Teatru Kamienica,  
 Warszawa, luty 2007. 
  Fot. Leszek Zych / RePORTeR  
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 łukasz Rogiński
(producent ceramiki artystycznej):

cegielnie robią cegłę seryjną, a czasem potrze-
ba na przykład 60 kształtek do gzymsu według 
wymagań konserwatora. biskupstwo w Pelpli-
nie sprowadzało z Holandii cegłę gotycką, która 
kosztuje około 20 zł za sztukę, a u mnie tylko 8 zł.
Gniew, 2004      [86]

 jan Kielman
(właściciel firmy obuwniczej Jan Kielman i Syn):

robiąc buty na zamówienie, możemy dokład-
nie ustalić każdy ich szczegół z klientem. Wy-
korzystujemy kilkanaście rodzajów skór, w róż-
nych gatunkach, kolorach, fakturach i grubo-
ściach, sprowadzanych z najlepszych na świe-
cie garbarni. […] Nazwy naszych modeli często 

Polska przedsiębiorczość stopniowo 
uszlachetnia się. dla wielu klientów 
znów zaczynają liczyć się elegancja  
i tradycja. Kiedy rynek zalewany jest 
przez produkcję masową, dostawcami 
dóbr luksusowych – albo po prostu 
„z duszą” i własną historią – stają się 
między innymi  RZeMieślNiCy. 

pochodzą od nazwy miast: „Wiedeń”, „Lon-
dyn”, „Walencja” albo od ich cech charakte-
rystycznych, np. „półbuty z grzebieniem”. [...] 
Szyjemy buty dokładnie tak samo jak przed stu 
laty, ale do pozyskiwania klientów od kilku lat 
używamy Internetu. Tą drogą składanych jest 
aż 10% wszystkich zamówień, nawet z krajów 
tak odległych jak Japonia czy Singapur.
Warszawa, 2007      [88]

 jerzy Miecznik
(właściciel Wytwórni Artystycznej Grawersko- 
-zdobniczej W. Miecznik):

Nasza pracownia jest obecnie jedyną firmą brą-
zowniczą w mieście, zarejestrowaną w war-
szawskim cechu złotników, zegarmistrzów, 
Optyków, Grawerów i brązowników. To za-
wód ginący. Ostatni brązownicy działają na 
własną rękę. Ja sam długo broniłem się przed tą 
pracą. Połowę swego zawodowego życia prze-
pracowałem jako geolog. W końcu zrozumia-
łem, że jeśli nie przejmę tej firmy, to jej doro-
bek zostanie zaprzepaszczony. Gdy postanowi-
łem zrobić dyplom mistrza brązownictwa, już 
nikt nie umiał mnie przeegzaminować. dla-
tego jestem mistrzem grawerstwa. [...] zależy 
mi na wyrobach pojedynczych, ale za to naj-
wyższej jakości. Współpracujemy z wybitny-
mi rzeźbiarzami, Wiktorią czechowską-An-
toniewską, Tadeuszem Tchórzewskim. 
Warszawa, 2007      [88]

 W pracowni rodziny Neclów na Kaszubach,  
 produkującej garnki z gliny, Chmielno. 
  Fot. Łukasz Głowala / FORUm 
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 Aga Prus, współwłaścielka zakładu szewskiego, Warszawa, 2013. 
  Fot. Honorata Karapuda / disney Polska  

 Alojzy Borowicz, właściciel najstarszej  
 w Krakowie pracowni grawerskiej, 2013. 
  Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta  
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 Maciej Nowak (teatrolog, 
krytyk kulinarny) w felietonie: 
Sklep [spożywczy] ten istnieje, odkąd pamię-
tam, i jeszcze dłużej […] ale niepokoję się, czy 
przetrwa te wietrzne czasy. Na mieście trwa na-
wałnica wielkich sieci handlowych spod znaku 
insektów i płazów. […] raz zagnieżdżone nie 

W krajobraz polskich miast 
i przedmieść na trwałe wpisują 
się wielkie  CeNtRA  
HANdloWe  oRAZ  
dySKoNty. z jednej strony 
pozwalają one konsumentom 
dokonywać różnorodnych zakupów 
w jednym miejscu i po niższych 
cenach. z drugiej jednak – ekspansja 
hipermarketów stanowi zagrożenie dla 
egzystencji małych, lokalnych sklepów 
i punktów usługowych.

odpuszczają i stopniowo wyniszczają lokalny 
handel. Małe rodzinne sklepiki nie mają szans 
na przeżycie tego sąsiedztwa. Kuszą promocja-
mi, intensywnie reklamują, na dostawcach wy-
muszają dumpingowe ceny. […] rozmawiałem 
z właścicielką firmy, która w czwartym poko-
leniu produkuje pumpernikiel: „Przeżyliśmy 
Piłsudskiego, przeżyliśmy Hitlera, przeżyli-
śmy bieruta, Gomułkę, Gierka, Jaruzelskie-
go i Wałęsę. Nie przeżyliśmy Tuska. Wielka 
sieciówka wzięła od nas ogromną ilość towa-
ru po zaniżonej cenie i z długim okresem płat-
ności. Nie daliśmy rady. dziś firma nie nale-
ży już do rodziny”.
Warszawa, październik 2014      [117]

 Piotr Korek
(szef rozwoju Tesco na Europę): 

Umówmy się: w ostatecznym rozrachunku to, 
że sklepikarz jest w sąsiedztwie znany i szano-
wany i że sprzedawczyni zna problemy dziecka 
swojej klientki, nie będzie miało znaczenia. Je-
śli ktoś będzie mógł kupić przecznicę obok tań-
sze pomidory, to sentymentów nie będzie. […] 
Sklep spożywczy musi być zindywidualizowany 
i odróżniać się od innych. Można zaproponować 

 Gdynia, sierpień 2007. 
  Fot. Kamil Gozdan / Agencja Gazeta  
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klientom coś „ekstra” – np.: owoce tropikalne, 
ryby, owoce morza. […] być właścicielem ma-
łego sklepu to strasznie ciężki kawałek chleba 
za stosunkowo niewysokie przychody.
[62]

 Arkadiusz Rudnicki
(właściciel sklepu spożywczego): 

Patrzyłem, jak obroty spadają i z czasem dosze-
dłem do wniosku, że nie jestem w stanie wy-
trzymać konkurencji [dyskontu], jeśli nie zdecy-
duję się na jakąś specjalizację. Wybrałem piwa 
regionalne […]. Przestałem kupować batoni-
ki, w końcu wyjechała i lodówka z coca-colą. 
Przyznam, że w tej chwili rozważam nawet re-
zygnację z koncesji na sprzedaż mocniejszych 
trunków. […] zdarza się, że klient przynosi mi 
butelkę, której nie mam w swoim sklepie, i tłu-
maczy, że był na wakacjach i spotkał się z ta-
kim a takim trunkiem. Wtedy chętnie ją odku-
puję i umieszczam w ofercie. Niektórzy wręcz 
wcześniej uprzedzają mnie, że wybierają się na 
urlop w miejsce, z którego mogą przywieźć mi 
skrzynkę regionalnego piwa. Wtedy zwykle od-
wdzięczam się rabatami na przyszłe zakupy.
Warszawa, 2013      [105]

 Zywa reklama centrum 
 handlowego m1 pod Warszawą. 
  Fot. Arkadiusz Cichocki / Agencja Gazeta  

.

 Jerzy Sulejewski, właściciel sklepu z grzałkami – równiez takimi, 
 które trudno znaleźć w supermarkecie, Warszawa, grudzień 2008. 
  Fot. Jacek Łagowski / Agencja Gazeta  

.
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Przykładem  StARCiA  
MiędZy  dAWNyM  
i  NoWyM jest sprawa Kupieckich  
domów Towarowych. W roku 
2001 przed Pałacem Kultury zostaje 
wybudowana tymczasowa hala 
kupiecka, w której znajduje swoje 
miejsca ponad 500 podmiotów 
gospodarczych. W 2008 roku spółka 
traci prawo do dzierżawy gruntu. 
Kupcy – w obawie przed utratą 
miejsc pracy – podejmują protest. 
W lipcu 2009 na zlecenie komornika 
pracownicy firmy ochroniarskiej 
usuwają ich z placu defilad.

 Seweryn blumsztajn
(publicysta):

zamknięcie hali KdT to koniec całej epo-
pei o transformacji centrum Warszawy. Od 
szczęk i łóżek polowych z tureckimi szma-
tami do – mamy nadzieję – Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej i eleganckich pasaży handlo-
wych. Nikomu z dotychczasowych włodarzy 
miasta nie starczyło odwagi i determinacji, 
by zerwać z zasadą, że na najdroższym pla-
cu stolicy ma polski kupiec handlować chiń-
skim badziewiem.
Warszawa, 21 lipca 2009      [99]

 grzegorz lisicki
(dziennikarz):

bijatyka rozpoczęła się, gdy ochroniarze usi-
łowali sforsować zabarykadowane wejście do 
hali od strony Pałacu Kultury. rozbijali mło-
tami pancerne szyby, kupcy ze środka lali na 
nich wodę z hydrantu. Ktoś rozpylił gaz. [...] 

Kolejny szturm, tłum rzuca butelki i kamie-
nie w kordon straży miejskiej i ochronę zdo-
bywającą halę.

Po godz. 10.00 w końcu wkracza policja. 
Odcina boczne wejścia do hali od strony PKiN. 
W południe rozpoczyna się ostateczny szturm. 
Strzelają tumany niebieskawego dymu – to 
kupcy odpalają kolejne gaśnice. 

Tłum rzuca w  mundurowych kostkami 
brukowymi. Ochroniarze rozbijają drzwi, de-
montują barykady. Wkraczają do środka. 
Warszawa, 22 lipca 2009      [5]

 Pracownik hali Kdt:
Mam wszystko nagrane. Wrzucę na You Tube. 
Niech świat się dowie, co się tu wyprawia.
Warszawa, 23 lipca 2009      [26]

 janusz M. Kowalski w liście 
do „gazety Wyborczej”:
byłem pod KdT. byłem, aby zamanifesto-
wać, że są także głosy mieszkańców miasta 
– jak mój – którzy nie życzą sobie badziew-
nego blaszaka w centrum miasta! Wysłucha-
łem steku wyzwisk, ale mimo gróźb nikt mi 
nie przywalił, choć mało brakowało! Tylko 

 eksmisja kupców z hali KdT,  
 Warszawa, 21 lipca 2009. 
  Fot. Paweł Kula / PAP  
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dwie osoby z prawie 50-osobowego tłumu wo-
kół mnie stanęły w obronie nie tyle mojego 
poglądu, ile prawa do jego wyrażania. W tej 
sprawie wszystkie strony popełniły błędy, ale 

zakładnikiem stało się miasto, jego miesz-
kańcy, władze miasta i ci nieszczęśni kupcy. 
Gdzie tu głos mieszkańców? 
Warszawa, 23 lipca 2009      [26]

 eksmisja kupców z hali KdT, Warszawa, 21 lipca 2009. 
  Fot. maciej Biedrzycki / FORUm  

 demonstracja kupców,  
 Warszawa, 16 lipca 2009. 
  Fot. maciej Biedrzycki / FORUm  

 Pod halą KdT dwa tygodnie po eksmisji,  
 Warszawa, 4 sierpnia 2009. 
  Fot. Tomasz Gzell / PAP  
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 dorota i Wojciech Soszyńscy
(właściciele firmy kosmetycznej Oceanic): 

d.S.: Ostatnie 20 lat to gospodarczy mega-
sukces naszego kraju. dlaczego o tym nie sły-
chać? bo w mediach lepiej sprzedają się pesy-
mistyczne wizje – tak jakbyśmy wstydzili się 
mówić o naszych osiągnięciach.

W.S.: Od 27 lat systematycznie bywamy 
w belgii i wiele podróżujemy, także po Euro-
pie. Mamy porównanie: my pędzimy, oni stoją 
w miejscu. Kreatywnością, dynamiką, drapież-
nością przewyższamy ich kilkakrotnie. Nam 
się chce. Im już nie.
2014      [91] 

Początek XXI wieku to czas bujnego rozwoju nowych technologii.  
Nie dotyczą one już tylko produkcji – ogromne zmiany, szczególnie za sprawą 
Internetu, zachodzą w komunikacji. Jednym ze słów-kluczy w polskiej gospodarce 
staje się  iNNoWACyjNość . bujny rozkwit przeżywają start-upy, 
niewielkie firmy bazujące na oryginalnym pomyśle. 

 łukasz Foltyn
(twórca komunikatora internetowego Gadu-Gadu): 

ze mną było tak: kiedy koncern America On-
line kupił IcQ [amerykański komunikator] za 
600 milionów dolarów, pomyślałem, że mógł-
bym napisać coś podobnego i zarobić. Spełni-
łem się biznesowo, chociaż mam dopiero 32 
lata. […] Jestem przykładem człowieka, któ-
ry odniósł sukces dzięki innowacyjności, a nie 
dlatego, że mało płacił pracownikom. […] 
Przez pięć lat pracowałem nad Gadu-Gadu 
praktycznie sam, czasami zatrudniając kogoś 
do pomocy, w porywach dwie osoby. I stwo-
rzyłem firmę, która dziś jest warta 100 milio-
nów dolarów. 
Warszawa, 2006      [58]

 Urządzenie firmy Unipress  
 pozwalające na odtwarzanie  
 ciśnień i temperatur-

 panujących we wnętrzu Ziemi. 

  Fot. Unipress / TopGaN-  
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 Warszawa,  kwiecień 2009. 
  Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta   

 Otwarcie pierwszego sklepu polskiego producenta  
 drukarek 3d – firmy Zortrax, Kraków, październik 2014. 
  Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta  
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 Rafał brzoska (prezes Integer.pl, 
twórca paczkomatów InPost): 
Stworzyliśmy ten rynek praktycznie od zera. 
Jak dziś pamiętam, gdy w 2009 roku mówili-
śmy po raz pierwszy o paczkomatach. Więk-
szość tych, którzy obserwowali nasze działania, 
uważała wówczas, że jest to produkt niszowy, 
ciekawostka technologiczna, która nigdy się nie 
przyjmie. Mozolnie budując świadomość w ko-
lejnych branżach, udowodniliśmy, że jest to naj-
lepsze rozwiązanie dla rynku e-commerce, nie 
tylko polskiego, lecz także światowego. zro-
biliśmy to na tyle skutecznie, że najwięksi nas 

Polscy przedsiębiorcy realizują swoje 
odważne,  NoWAtoRSKie 
KoNCePCje  w bardzo różnych 
dziedzinach. Niektórzy inwestują 
w badania i rozwój technologiczny, 
czego rezultatem może być 
wprowadzenie na rynek zarówno 
nowego mechanizmu produkcji, 
jak i przełomowej aplikacji służącej 
rozrywce. Inni koncentrują się na 
znalezieniu rewolucyjnych zastosowań 
dla już istniejących środków. 

zauważyli i postanowili kopiować. Nic bardziej 
nie napawa mnie dumą niż to, że nie my kopiu-
jemy największych, ale najwięksi próbują kopio-
wać nas - jedni lepiej, inni gorzej, niektórzy nie-
udolnie. Tak czy inaczej, jest to najwspanialsze 
w tej układance.
[73] 

 Maciej głogowski (dyrektor ds. rozwoju 
firmy Flowair produkującej instalacje wentylacyjne 
i grzewcze): 
W  2004 roku, rozwiązania technologiczne 
w branży pozostawały niezmienne od lat 40. 
Postawiliśmy sobie pytanie, dlaczego to urzą-
dzenie nie może być wykonane w innej techno-
logii, dlaczego to musi być takie ciężkie, dlacze-
go musi być wykonane z blachy? […] Udałem się 
na weekend do znajomego, który miał termofor-
miarkę, a w poniedziałek przyszedłem do pracy 
z czymś, co wyglądało jak brodzik od prysznica 
i krzyknąłem tryumfalnie „mamy to!”. Mieliśmy 
technologię, mieliśmy koncepcję, ale obudowa 
pozostawiała jeszcze wiele do życzenia. Ktoś 
rzucił, że chyba powinniśmy się spotkać z ja-
kimś studentem ASP. […] Gdybym nie wszedł 
we współpracę z wzornictwem przemysłowym, 
być może przestałbym istnieć jako przedsiębior-
ca […]. Gdyby to był produkt standardowy, nie 
weszlibyśmy np. na rynek niemiecki, bo tam-
tejszy dystrybutor chciał sprzedawać tylko in-
nowacyjne urządzenia.

 Sortownia firmy inPost,  
 Wola Bykowska, wrzesień 2012. 
  Fot. Grzegorz michałowski / PAP  
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 Olga malinkiewicz, wynalazczyni taniego  
 i prostego foto ogniwa, współzałozycielka spółki Saule, 
 która ma zając się jego komercjalizacją. 
  Fot. Carsten Koall/ AFP Photo / eAST NeWS  

.

 Angela merkel i donald Tusk podczas prezentacji elektronicznej  
 kostki do gry dice+ (stworzonej przez firmę GiC) na największych  
 światowych targach komputerowych CeBiT, Hanower, marzec 2013. 
  Fot. Carsten Koall / AFP Photo  



RO
Z
W
Ó
J
  
 2

0
0
4
-
2
0
1
5

92

 Kamil Sakałus
(członek stowarzyszenia Slow Food): 

do Torunia przy okazji Euro [2012] zjechało 
kilka tysięcy irlandzkich kibiców, którzy zro-
bili sobie tutaj bazę wypadową do Poznania 
i Gdańska […] Gdzieś się dowiedzieli o pol-
skich plackach ziemniaczanych i bigosie. cho-
dzili potem po mieście i pytali, gdzie to zjeść. 
W Toruniu na Starówce jest setka lokali ga-
stronomicznych. Może w kilku zje się plac-
ki ziemniaczane, ale bigosu nie widziałem ni-
gdzie. za to niemal w każdym z gastronomicz-
nych przybytków można kupić dania z krewe-
tek. Nie wiem, z czego to wynika, ale ludzie 
jakoś wstydzą się zamawiać polskie jedzenie, 
które znają z rodzinnego domu. Niemieccy tu-
ryści nie mają problemu, by iść w Toruniu do 
karczmy na ziemniaki z zasmażaną kapustą, 
albo krokiety z barszczem.
Toruń, 2012      [38] 

W przeciwieństwie do ostatniej dekady XX i początku XXI wieku – okresu 
zachłyśnięcia się „światowością” – następne lata przynoszą zainteresowanie  
loKAlNośCią. Społeczeństwo na nowo odkrywa polskie tradycje oraz 
swoje własne małe ojczyzny. za tymi fascynacjami i modami podąża biznes. 

 Cezary Polak
(właściciel klubokawiarni Kicia Kocia): 

Ideałem, do którego dążymy, byłoby zaopa-
trywać bar tylko w rzeczy grochowskie [Gro-
chów – dzielnica Warszawy] – co oczywiście jest 
niemożliwe. Mimo to staram się stworzyć coś 
prawdziwego, kawiarnię, która całkowicie wy-
rastałaby z tego małego kawałka ziemi. chciał-
bym, żeby można było podawać cydr zrobio-
ny tylko z jabłek, które tutaj wyrosły i w któ-
rych odtwarza się padające na nie światło. Wszę-
dzie szukam takich miejsc – i jadąc na przykład 
na Saską Kępę, staram się szukać nie „saskar-
stwa” lecz „kępiarstwa”. Szukam autentyczno-
ści w każdym calu i również tam, idąc do knaj-
py, wybrałbym taką, która stara się w jakiś spo-
sób nawiązać do tradycji tego, co tam się pijało.
Warszawa, 2014      [39] 

 Alina Cieszkowska
(właścicielka pracowni kapeluszy i czapek):

[Polak] coraz bardziej [ma gust]. coraz mniej 
jest szarzyzny, ciemnych kolorów, aczkolwiek 
te wciąż przeważają. Kiedyś mężczyzna do 
ręki by czegoś innego nie wziął, „bo tu, pro-
szę pani, jest taka czerwona niteczka”. A te-
raz, owszem, jakieś kratki, jakieś kolorki. Po-
szukują w szczególności młodzi ludzie. Im nie 
imponują już tanie chińskie wyroby czy rze-
czy z H&M. Jest też dużo osób, które wracają 
do starych modeli. Szczególnie ci, którzy czu-
ją się warszawiakami. Tacy kupują na przykład 
czapki w kliny, które wróciły do łask.
Warszawa, 2014      [74]

 Cezary Polak, właściciel  
 klubokawiarni Kicia Kocia  
 na warszawskim Grochowie. 
  Fot. Krzysztof Zuczkowski / FORUm  

.
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 Alina Cieszkowska, właścicielka najstarszego  
 warszawskiego zakładu kapeluszniczego  
 (któremu na początku 2015 roku grozi niestety likwidacja). 
  Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta  

 Gospodarstwo agroturystyczne w Surazkowie (woj. podlaskie). 
  Fot. Piotr miecik / FORUm  

.
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 Marcin iwiński
(współzałożyciel firmy cd Projekt): 

Nasza pasja była dużym ułatwieniem, bo zna-
liśmy praktycznie wszystkie gry [komputero-
we] i rozmawiając z partnerami biznesowymi 
z firm zagranicznych dokładnie wiedzieliśmy 
o czym mówią, czy wciskają nam kit czy nie. 
Może się to wydawać dziwne, ale wraz z roz-
wojem branży spotykam coraz więcej ludzi, 
którzy pracując „w grach” nie maja o nich bla-
dego pojęcia. co więcej nie starają się pogłębić 
swojej wiedzy, traktując gry jak pierwszy lep-
szy produkt – przysłowiowe kartofle. za każ-
dym razem po takim spotkaniu zastanawiam 
się jak trudna i nudna musi być praca przy ta-
kim podejściu – ja bym tak nie dał rady.
[24] 

do osiągnięcia sukcesu, prócz kompetencji i rozsądku, konieczna jest również 
PASjA. Wysoką pozycję na światowym rynku zajmują chociażby polscy 
producenci gier komputerowych – fascynaci tworzący dla innych fascynatów.  
Na mniejszą skalę próby działalności na własny rachunek podejmują chociażby 
autorzy internetowych blogów, którzy wokół swoich zainteresowań potrafią 
zgromadzić fanów – potencjalnych klientów. 

 jakub dębski
(rysownik komiksów): 

Komiksy w Internecie tworzę od 2004 roku. Po-
woli przez te lata zbierałem czytelników. Kie-
dy przeglądasz jakiś komiks internetowy stale 
przez 5 lat, możesz chyba śmiało zacząć mówić, 
że jest częścią twojego życia. Nie widzę lepsze-
go powodu do wydania pieniędzy. A ja dotar-
łem akurat do momentu w swoim życiu, kie-
dy musiałem się zacząć sam utrzymywać. […] 
Ludzie mi to odradzali i mówili, że nakład po-
winienem ograniczyć do 200 sztuk […]. Że „te 
dzieciaki w Internecie nigdy za nic nie zapła-
cą, a oglądalność w Internecie się nie przekła-
da na papier i że zjedzą cię tam, chłopie”. […] 
Jako, że przyszedł czas zarabiać faktyczne pie-
niądze, nie mogłem się bawić w półśrodki. do 
tego wiedziałem, kto jest moim targetem […]. 
Po co mi wydawca, jeśli mam bezpośredni do-
stęp do nabywców?
Warszawa, 7 maja 2014      [46] Weronika Woch, absolwentka  

 Akademii Sztuk Pięknych, która  
 prowadzi pracownię kaletniczą  
 na warszawskiej Pradze. 
  Fot. Bartek Wieczorek / „Zwykłe Zycie”  

.
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 Marta dymek
(autorka bloga kulinarnego Jadłonomia): 

Gdy liczba odwiedzających [bloga] urosła do kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, zrozumiałam, 
że już nie mam odwrotu - muszę się doskonalić, rozwijać swoją stronę. za dużo osób na mnie li-
czy. zgodziłam się [na propozycję poprowadzenia warsztatów kulinarnych], choć się bałam, że nie 
zbiorą pięciu osób. Tymczasem chętnych było więcej niż miejsc, dlatego musieliśmy stworzyć trzy 
grupy. czytałam statystyki: „W Polsce już milion osób nie je mięsa”. To wtedy pojawiła się myśl: 
„A gdyby tak żyć z gotowania?”.
[93]

 Krzysztof Pawełczyk, trębacz i jedno osobowa firma,  
 Katowice, październik 2009. 
  Fot. Przemek Jendroska / Agencja Gazeta  
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 Krzysztof bożek
(współwłaściciel wegańskiej burgerowni 
Krowarzywa):

Myślałem o miejscu, w którym damy ludziom 
coś dobrego i przy okazji będziemy promować 
styl życia – bezmięsny i bez produktów pocho-
dzenia zwierzęcego. bo w Krowarzywa nie ma 
nie tylko mięsa, ale też mleka ani jajek. Są gril-
lowane warzywa, cieciorka, tofu. […] U nas 
nawet bułka tarta w panierce jest wegańska. 
A talerzyki, na których serwujemy burgery, 
są z otrąb pszennych. […] Owszem, wpisuje-
my się w trendy, dlatego to nie jest po prostu 
wegańskie żarcie, ale wegańska burgerownia. 

dla dużej części Polaków – szczególnie w większych miastach  
– istotny staje się  Styl  ŻyCiA. Jeden z jego elementów to miejsca, do których 
ludzie uczęszczają w celach towarzyskich i gastronomicznych. dla klienta ważny 
zaczyna być indywidualny, niepowtarzalny charakter restauracji, klubokawiarni  
czy barów, który potrafią stworzyć ich właściciele.

Wierzę też, że nawet jak minie moda, my się 
obronimy. […]. Ludzie mają szansę na spróbo-
wanie ładnego, smacznego, ciekawego jedzenia 
za 12–16 złotych. I chcą próbować.
Warszawa, październik 2013      [41] 

 Agnieszka łabuszewska
(właścicielka cafe Kulturalna): 

Niby wszystkie wydarzenia artystyczne moż-
na zorganizować gdzie indziej. A jednak ludzie 
lubią to, co nazywam platformą wymiany ener-
gii – nie idziesz na sam występ […]. Gość klubo-
kawiarni to jednocześnie współautor atmosfery. 
Jesteśmy w pewnym sensie prywatną instytucją 

 Wegańska burgerownia Krowarzywa, Warszawa 2014. 
  Fot. Łukasz Sokół / FORUm  



97

kultury: koncerty – ponad sto rocznie, spotkania 
literackie, pokazy filmów z muzyką na żywo. […] 
W Kulturalnej odbywały się też spektakle Te-
atru Opera buffa – osób chorych na schizofrenię. 
Weszliśmy w projekt „Międzypokoleniowy dan-
cing seniorów”. […] Mamy sponsorów alkoholo-
wych, ale zawsze szukamy kompromisu, bo oni 
rzeczywiście by tak chcieli: ładne dziewczyny, 

na szpilkach, w obcisłych ubraniach, rzucająca 
się w oczy reklama. Negocjujemy: jak już muszą 
być hostessy, to żeby były inaczej ubrane. dla-
czego kobiety, a nie faceci? Niektóre firmy alko-
holowe myślą, że jesteśmy dziwakami, ale my się 
upieramy [przy naszym stylu]. Mamy wrażenie, 
że inaczej ludzie by nas tak nie lubili.
Warszawa, czerwiec 2013      [68]

 Cafe Kulturalna, Warszawa, 2005. 
  Fot. Krzysztof Kuczyk / FORUm  

 Bistro Charlotte na placu Zbawiciela, Warszawa, luty 2013. 
  Fot. Rafał Guz / PAP  
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 Henryka bochniarz
(prezydent Konfederacji Lewiatan): 

Nie wrócimy już do czasów jednej pracy przez 
całe życie. Elastyczność jest i będzie regu-
łą funkcjonowania firm i pracowników. Nie 
można mamić młodych, że powinni mieć wy-
łącznie umowy na czas nieokreślony, a wszyst-
kie inne są „śmieciowe”. To populistyczna re-
toryka! […] W czasach niepewności i niestało-
ści zamówień elastyczność w zatrudnianiu jest 
potrzebna przedsiębiorcom, inaczej nie pora-
dzą sobie na rynku w czasie dekoniunktury.
Warszawa, 22 września 2014      [56] 

Przez 25 lat wolnej Polski powstały 
nie tylko zręby, lecz także cały 
system gospodarki wolnorynkowej. 
Nie wszyscy jednak tytułujący 
się przedsiębiorcami postępują 
w sposób wzorcowy. Łamanie 
praw pracowników, nadużywanie 
„umów śmieciowych” oraz pracy 
tymczasowej ogromnie  SZKodZi  
WiZeRuNKoWi  prywatnej 
działalności gospodarczej. 

 Protest w sprawie sprzątaczek,  
 którym kontraktująca je  
 (jako samodzielne podmioty  
 gospodarcze) firma zalega  
 z pensjami – lub w ogóle  
 nie wypłaca pieniędzy,  
 Poznań, lipiec 2014. 
  Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta  

 Przykład rezydencji  
 w kontrowersyjnym stylu,  
 Łapalice.
  Fot. Piotr Wójcik / Agencja Gazeta  
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 Michał danielewski (dziennikarz):

Jeszcze nie wybrzmiały do końca słowa  
donalda Tuska zapowiadającego delikatne 
uregulowanie kwestii umów śmieciowych,, 
a już nasi biznesmeni [...] odważnie obwie-
ścili: „A takiego wała! Jak rząd nam umowy  
oskładkuje, to będziemy zatrudniać na czarno”. 
[…] Jak „anioł” przedsiębiorca zapowiada, że 
z całą pewnością będzie okradał pracowników, 
to mu się klaszcze. I kiwa głową ze zrozumie-
niem, gdy biznesmen na wzmiankę o kontro-
lach i wyższych podatkach ogłasza, że w ob-
liczu tak okrutnych prześladowań niezwłocz-
nie wyemigruje tam, gdzie bardziej cenią takie 
wartości jak gospodarcza wolność. […] Może 
po prostu pozwólmy mu wyjechać?
Warszawa, styczeń 2014      [27] 

 janusz (elektryk): 

Od kilku miesięcy z całą brygadą montujemy 
instalacje elektryczne na budowach. Pracuję na 
umowę o dzieło. […] Na śląsku pracowaliśmy 
po 12–16 godzin dziennie, bo zależało nam, by 
jak najszybciej wrócić do domu. W tej robocie 
nie ma urlopów, nie ma wolnego, za które pła-
ci pracodawca. W firmie 90 proc. ludzi pracuje 
na umowę o dzieło, razem 40 osób! […] A u nas 
jak nie pracujesz, nie zarabiasz. Proste. dlatego 
w domu zostaje się tylko wtedy, gdy człowiek nie 
może już ruszyć ani ręką, ani nogą. […] zdarzył 
mi się też wypadek. […] Kawałek [tynku] wbił 
mi się w oko. […] Idę do lekarki na dyżurze i mó-
wię: „Nie mam ubezpieczenia, ale niech pani coś 
zrobi. Jak trzeba, to zapłacę”. Kobieta wyciągnę-
ła mi to świństwo z oka. Nie wzięła ani grosza, 
ale w kartotece szpitalnej też nic nie napisała.
Jasło, lato 2012      [15] 
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 Michał Pruski (współscenarzysta filmu 
Układ zamknięty, przedstawiającego historię 
niesłusznie oskarżonych biznesmenów): 

Ta historia mogła się zdarzyć w Polsce, nieza-
leżnie od tego, kto rządził. Nasz „układ” jest 
oderwany od bieżącej gry czy retoryki politycz-
nej. […] Historia, którą opowiadamy, pokazu-
je, jak mało znaczy człowiek czy grupa ludzi 
wobec państwa i jego instytucji. A jeśli te in-
stytucje działają w zmowie, to ludzie i ich fir-
my nie znaczą praktycznie nic. […] To pozo-
stałość głębokiej nieufności wobec przedsię-
biorców, tych „prywaciarzy”. Przekonanie, że 
można było z nimi zrobić wszystko. 
[108] 

Państwo polskie wykonuje od 1989 roku ogromny wysiłek reformatorski,  
by stać się bardziej przyjazne obywatelom – w tym i przedsiębiorcom.  
Jednak jego agendom zdarza się wciąż wykazywać się ociężałością lub złą wolą, 
utrudniającą lub wręcz blokującą różnego rodzaju inicjatywy. dla przyszłego 
rozwoju polskiej przedsiębiorczości konieczna jest  dojRZAłość  
i  odPoWiedZiAlNość  obu stron.  

 Ryszard Florek (prezes Fakro, 
producenta okien): 

Ja Układ zamknięty przeżyłem. […] zaczęło 
się koło 1996 roku. zjawiło się dwóch agentów 
służb. dali ultimatum: dajesz nam 10 proc. zy-
sków albo za rok nie ma Fakro. Nie dałem. za-
częły się sądy, przesłuchania, odcięcie od kre-
dytów. Poszła w świat wieść, że Fakro to oszu-
ści. Straciłem mnóstwo czasu. A państwo pie-
niądze i miejsca pracy. […] Ale urzędnicy tego 
nie rozumieją. Przy okazji tej sprawy przesłu-
chiwał mnie facet z policji gospodarczej. Absol-
went AGH. zdawać by się mogło, inteligentny 
człowiek. Pytam: czy pan tego naprawdę nie 
rozumie? Ale on zaciął się na tym, że zarabia 
tysiąc złotych, a ja mam miliony.
[25] 

 Kadr z filmu Układ zamknięty 
 Ryszarda Bugajskiego (2013).  
  Fot. FiLmiCON  
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 jerzy Książek (prezes stowarzyszenia 
Niepokonani 2012): 

Szkolimy ludzi, którzy są potem obserwatora-
mi podczas procesów sądowych. Wspieramy 
się. […] W wielu przypadkach ich [obserwato-
rów] obecność działa. Widać, że sędziowie po-
chylają się nad zgromadzonym materiałem do-
wodowym, czytają akta, generalnie zaczynają 
traktować podatnika jak uczciwego człowieka.

Konieczna jest generalna zmiana w postę-
powaniach administracyjnych. Powinno się 

 Roman Kluska, załozyciel Optimusa, w 2002 roku 
 niesłusznie aresztowany. Jego sprawa stała się symbolem  
 nieprawidłowości w działaniu administracji. 
  Fot. Chris Niedenthal / magic media / FORUm  

.

stosować taką samą zasadę jak w kodeksie kar-
nym: wątpliwości rozpatrujemy na korzyść po-
datnika, a urzędnik, sędzia, który „nadinter-
pretował” przepisy i zniszczył przedsiębiorcę, 
powinien ponieść odpowiedzialność. […] rzą-
dzący powinni zadać sobie sprawę, że trzeba 
zreformować zasady postępowania administra-
cyjnego i podatkowego, a przede wszystkim 
zrozumieć, że takich stowarzyszeń jak nasze 
nie powołują frustraci i pieniacze, tylko ofiary 
systemu, które chcą pokazać patologie.
[63] 



KALeNdARiUm      



1944-2015



104

K
A
L
e
N
dA

Ri
U
m
  
 1

9
4
4
-
2
0
1
5

KAleNdARiuM 1944–2015

 22 lipca 1944  – ogłoszenie powstałego 
w Moskwie manifestu zdominowanego przez 
komunistów Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego, pozbawionego – w wyniku narzu-
conej przez władze sowieckie taktyki – treści 
wskazujących na wprowadzanie w Polsce komu-
nizmu, zapowiadającego natomiast przywróce-
nie zrabowanej przez Niemców własności i po-
parcie państwa dla inicjatywy prywatnej.  
 Sierpień 1944  – dekret PKWN o obowiązko-
wych dostawach zbóż, ziemniaków, mleka i mię-
sa od chłopów.
 6 września 1944  – dekret PKWN o reformie 
rolnej, zakładający parcelację majątków ziem-
skich powyżej 50 lub 100 (w zależności od re-
gionu) hektarów. 
 Styczeń 1945  – przekształcenie PKWN 
w Rząd Tymczasowy; powołanie Komitetu Eko-
nomicznego Rady Ministrów na czele z Hilarym 
Mincem (przedwojennym komunistą, człon-
kiem Biura Politycznego KC Polskiej Partii Ro-
botniczej), który obejmuje jednocześnie stano-
wisko ministra przemysłu.

 15 stycznia 1945  – powołanie Narodowe-
go Banku Polskiego emitującego walutę – polski 
złoty. Rozpoczyna się akcja wymiany pieniędzy, 
przy czym każdy obywatel może wymienić tylko 
300 marek niemieckich i 500 zł „okupacyjnych” 
(przedsiębiorstwa prywatne – 2000 złotych), pod-
czas gdy nadwyżka zostaje przejęta przez państwo.
 10 listopada 1945  – dekret o utworzeniu 
Centralnego Urzędu Planowania (CUP) z Cze-
sławem Bobrowskim jako prezesem), skupiają-

 Ruiny śródmieścia Warszawy.
  Fot. Stanisław doktorowicz-Hrebnicki / NAC  

cego ekonomistów krytycznych wobec koncep-
cji komunistycznych. 
 16 listopada 1945  – dekret o powołaniu 
Specjalnej Komisji do Walki z Nadużyciami 
i Szkodnictwem Gospodarczym (z Romanem 
Zambrowskim jako przewodniczącym), w celu 
zwalczania: spekulacji, korupcji, przemytu, han-
dlu obcymi walutami, szabrownictwa, łapow-
nictwa, przestępstw przeciwko monopolom 
państwowym. Komisja posiada prawo karania 
grzywną, przepadkiem mienia i obozem pracy 
przymusowej do 2 lat.
 Grudzień 1945  – I Zjazd Polskiej Partii Ro-
botniczej i przyjęcie programu wyrażającego de-
klaratywnie chęć „unarodowienia” wielkiego 
i średniego przemysłu, kolei i banków, przy jed-
noczesnym zachowaniu inicjatywy prywatnej 
w małym przemyśle, handlu i rzemiośle (w tym 
czasie 80–90% placówek handlowych znajduje 
się w rękach prywatnych).
 3 stycznia 1946  – ustawa Krajowej Rady 
Narodowej (ciała pełniącego funkcję parlamen-
tu) o nacjonalizacji przemysłu. Podlegają jej 
wszystkie przedsiębiorstwa niemieckie i gdań-
skie, natomiast spośród polskich – wszystkie 
należące do wybranych 17 gałęzi przemysłu 
(np.: górnictwo, nafciarstwo, cukrownictwo, 
poligrafia), zaś w pozostałych branżach – ta-
kie, które zdolne są zatrudnić 50 pracowników 
na jedną zmianę.
 4 kwietnia 1946  – uchwała rządu (opierają-
ca się na rozwiązaniach dopuszczonych w roku 
1928) o cofnięciu koncesji i postawieniu w stan 
likwidacji 16 banków prywatnych.
 30 czerwca 1946  – referendum, będące 
„sprawdzianem” postawy społeczeństwa przed 
planowanymi przez komunistów wyborami par-
lamentarnymi. Według oficjalnych – i całkowi-
cie sfałszowanych z pomocą Sowietów – wyni-
ków, na drugie pytanie: czy chcesz utrwalenia 
w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego za-
prowadzonego przez reformę rolną i unarodowie-
nie podstawowych gałęzi gospodarki z zachowa-
niem ustawowych uprawnień inicjatywy prywat-
nej?   – odpowiedzi na „tak”: 77,3%.
 1 sierpnia 1946  – zniesienie dostaw obowiąz-
kowych.
 19 stycznia 1947  – wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego, „legitymizujące” władzę komunistów. 
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 13–14 kwietnia 1947  – podczas plenum KC 
PPR Minc przedstawia program budowy socja-
lizmu polegający na podporządkowaniu sektora 
prywatnego, spółdzielczego i samorządowego cen-
tralnemu, państwowemu ośrodkowi planowania 
gospodarczego. Rozpoczyna się okres walki pań-
stwa z dotąd tolerowanymi przejawami prywatnej 
inicjatywy w handlu, rzemiośle i usługach.
 maj 1947  – Minc przedstawia w „Nowych Dro-
gach” (organie teoretycznym KC) program „bi-
twy o handel” – zwalczenia pozostałości kapi-
talizmu w polskiej gospodarce. 
 30 maja 1947  – uchwała rządu o tworzeniu 
sieci państwowych i spółdzielczych domów to-
warowych, które mają otrzymywać preferencyj-
ne kredyty i zaopatrzenie.

 2 czerwca 1947 – uchwalenie ustaw umoż-
liwiających realizację koncepcji „bitwy o han-
del”: O zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zy-
sków w obrocie handlowym (prawo wyznaczania 
maksymalnej ceny detalicznej i hurtowej), O oby-
watelskich komisjach podatkowych i lustratorach 
społecznych i O zezwoleniach na prowadzenie 

 Studenckie brygady ruszające do  
 odgruzowywania stolicy, 1946. 
  Fot. edward Falkowski / FORUm  

 Pierwsze powojenne międzynarodowe Targi   
 Poznańskie, kwiecień 1947. 
  Fot. PAP  

przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wyko-
nywanie czynności handlowych. Od tej pory za 
ustalanie cen powyżej określonego administra-
cyjnie limitu, a także skupowanie, gromadzenie 
lub ukrywanie towarów dla osiągnięcia „nad-
miernego zysku” grozi do 5 lat więzienia, wyso-
ka grzywna, zajęcie mienia lub wysłanie do obo-
zu pracy (przez następne kilka miesięcy trafia do 
nich 24 tys. „szkodników gospodarczych”); do-
datkowo powiatowe urzędy skarbowe mają pra-
wo stosować domiary podatkowe wobec przed-
siębiorstw prywatnych. Rezultatem tych działań 
jest m.in. spadek ilości prywatnych sklepów ze 
134 tys. (1947) do 78 tys. (1949).
 Lipiec 1947  – odrzucenie przez rząd, pod pre-
sją sowiecką, amerykańskiego planu Marshalla – 
planu odbudowy gospodarczej Europy; wzmac-
nia to uzależnienie polskiej gospodarki od ZSRR.
 2 lipca 1947  – uchwalenie przez Sejm Planu 
Odbudowy Gospodarczej („plan 3-letni”, jedy-
ny w pełni wykonany plan w Polsce Ludowej), 
zakładającego względną równowagę między in-
westycjami w przemysł ciężki a zaspokajaniem 
konsumpcyjnych potrzeb ludności.
 24 września 1947  – na mocy dekretu rząd 
przejmuje ustalanie cen w przedsiębiorstwach 
państwowych i  samorządowych, co skutku-
je trwającym przez cały okres komunizmu ze-
rwaniem zależności kształtowania cen od me-
chanizmów rynkowych.
 1 października 1947  – dekret o planowej 
gospodarce narodowej, stwarzający podstawy 
prawne planowania centralnego i obowiązują-
cy do 1982 roku.
 21 kwietnia 1948  – dekret o zmianie przed-
wojennej ustawy o izbach rzemieślniczych – 
Związek Izb Rzemieślniczych objęty zostaje cen-
tralnym planowaniem.
 15–21 grudnia 1948  – zjazd zjednoczenio-
wy PPR i PPS, powstanie Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Przewodniczącym KC PZPR 
zostaje Bolesław Bierut.
 8 stycznia 1949  – w Moskwie powstaje Rada 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, grupująca 
państwa obozu sowieckiego, w tym Polskę, ma-
jąca teoretycznie koordynować wspólne przed-
sięwzięcia gospodarcze państw socjalistycznych. 
 10 lutego 1949  – likwidacja CUP i powstanie 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 



106

K
A
L
e
N
dA

Ri
U
m
  
 1

9
4
4
-
2
0
1
5

(PKPG) z Mincem na czele – głównego organu 
zarządzania gospodarką narodową opartego na 
wzorcach sowieckich; jednocześnie likwidacja 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, podzielenie 
go na 6 ministerstw branżowych – przejaw sta-
linowskiego rozrostu biurokracji.
 15 sierpnia 1949  – zarządzenie Ministerstwa 
Obrony Narodowej, zgodnie z którym każdy po-
borowy może być wysłany na 3 lata do kopalni 
węgla lub uranu. Szczegółowe instrukcje wskazu-
ją, że ma to dotyczyć synów żołnierzy AK, kup-
ców, rzemieślników, młynarzy, kułaków.
 21 lipca 1950  – uchwalenie przez Sejm ustawy 
o planie sześcioletnim, zgodnie z którym produk-
cja przemysłowa wzrosnąć ma o 158% (wcześniej 
mówiono o 85–95%), środki produkcji – 63,5%, 
środki spożycia – 36,5%; realizacja planu pole-
ga przede wszystkim na, narzuconym odgórnie 
z Moskwy całemu blokowi komunistycznemu, 
rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego – 
jest to związane z wojną w Korei i wzrostem na-
pięcia międzynarodowego. Codzienne potrze-
by ludności zostają zepchnięte na dalszy plan, co 
w połączeniu z represjami wobec prywatnej ini-
cjatywy doprowadza do znacznego zmniejszenia 
dostępności rozlicznych dóbr i usług.
30 października – 8 listopada 1950  –  
wymiana pieniądza, w rezultacie której zasoby 
gotówkowe ludności zmniejszają się o 60% (sto-
sunek wymiany 100:3 dla płac, 100:1 dla bank-
notów w obiegu); jednocześnie wprowadzony 
zostaje zakaz obrotu i posiadania walut obcych, 
złota i platyny, za co grożą surowe represje do 
kary śmierci włącznie.
 1951  – ponowne wprowadzenie dostaw obowiąz-
kowych.
 22 lipca 1952  – uchwalenie konstytucji, 
zmiana nazwy państwa z Rzeczpospolita Pol-
ska na Polska Rzeczpospolita Ludowa. Arty-
kuł 7. nowej ustawy zasadniczej mówi iż Polska 
Rzeczpospolita Ludowa, opierając się na uspo-
łecznionych środkach produkcji, wymiany, ko-
munikacji i kredytu, rozwija życie gospodarcze 
i kulturalne kraju na podstawie narodowego pla-
nu gospodarczego, w szczególności przez rozbu-
dowę państwowego przemysłu socjalistycznego, 
rozstrzygającego czynnika w przekształcaniu sto-
sunków społeczno-gospodarczych.
 3 stycznia 1953  – drastyczna podwyżka 
cen („operacja R”), w wyniku której np.: cena soli 

wzrasta z 60 gr do 1,2 zł, a chleba żytniego – z 1,45 
do 3 zł. Według obliczeń GUS, koszt utrzyma-
nia rodziny robotniczej w Warszawie w styczniu 
w porównaniu do grudnia 1952 wzrasta o 45%. 
Zarządzenie kontroli targowisk w celu tropienia 
spekulacji, uderzenie w handlowców skupujących 
płody od rolników, których z kolei traktuje się ła-
godniej i zezwala na handel, o ile wywiązali się 
z dostaw obowiązkowych; jednoczesne z podwyż-
ką zniesienie systemu kartkowego (wprowadza-
nego, na różne produkty, w latach 1951–52).
 5 marca 1953  – w Moskwie umiera Józef 
Stalin, początek powolnego procesu „odwilży” 
w krajach komunistycznych. 

 1955  – zakończenie realizacji planu sześcio-
letniego. Wzrost dochodu narodowego osiągnął 
73,5% (przy zakładanych 112%). O ile produkcja 
przemysłowa zwiększyła się o 172%, to rolna – 
jedynie o 13% (zakładano 50%). „Odwilż” umoż-
liwia nasilającą się krytykę prymatu przemysłu 
ciężkiego i zbrojeniowego, marnotrawstwa, bra-
ków na rynku, wolno rosnących płac czy niewy-
dolności rolnictwa (które próbowano poddać 
kolektywizacji, acz w znacznie mniejszym stop-
niu niż w pozostałych krajach bloków). 
 12 marca 1956  – w Moskwie umiera Bole-
sław Bierut.
 28 czerwca 1956  – krwawe stłumienie przez 
siły bezpieczeństwa i wojsko protestów robot-
niczych w Poznaniu – jednego z przejawów na-
rastającego w kraju poruszenia społecznego na 
rzecz zmian politycznych i gospodarczych.
11 września 1956  – wejście w życie ustawy 
o cechach rzemieślniczych i Związku Izb Rze-
mieślniczych – deklaracja większych swobód 
i poszanowania prywatnej własności.

 Pochód pierwszomajowy, Katowice,  
 1 maja 1954. 
  Fot. Kazimierz Seko / Ośrodek KARTA  
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 19–21 października 1956  – VIII Plenum KC 
PZPR. I sekretarzem zostaje Władysław Gomuł-
ka, głoszący hasło zerwania z minionym okre-
sem „błędów i wypaczeń”. Przemianom poli-
tycznym towarzyszy dynamiczny wzrost liczby 
prywatnych zakładów oraz upadek spółdziel-
ni rolniczych. Zmienia się sytuacja prywatnych 
przedsiębiorców – choć ich działalność wciąż 
spotyka się z niechęcią władz, to zaczynają być 
akceptowani, a represje karne zastępowane są 
przede wszystkim finansowymi.
 15 listopada 1956  – likwidacja PKPG, powo-
łanie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
 Styczeń 1957  – powstanie Rady Ekonomicz-
nej przy Radzie Ministrów z Oskarem Lange na 
czele – jej zadaniem ma być opiniowanie polity-
ki gospodarczej państwa, szybko jednak zosta-
je pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, a ster 
gospodarki ponownie przejmuje kierownictwo 
partyjne. 

 1 lipca 1958  – ustawa o zezwoleniach na wy-
konywanie prac z zakresu przemysłu, rzemiosła, 
handlu i niektórych usług przez jednostki gospo-
darki nieuspołecznionej; ponowne zaostrzenie 

 Czołgi na ulicach Poznania,  
 28 czerwca 1956. 
  Fot. PAP  

 Kontrola funkcjonariuszy mO na Bazarze  
 Rózyckiego,Warszawa, wrzesień 1957. 
  Fot. archiwum WFdiF  

.

złagodzonych w 1956 roku przepisów. Powrót do 
praktyki ścisłego koncesjonowania działalności 
gospodarczej przez urzędy państwowe.
 18 czerwca 1959  – ustawa o odpowiedzial-
ności karnej za przestępstwa przeciwko własno-
ści społecznej, zakładająca możliwość orzeka-
nia kary śmierci.
 31 lipca 1959  – wprowadzenie „poniedział-
ków bezmięsnych” – świadectwo narastających 
trudności z zaopatrzeniem ludności w artyku-
ły spożywcze i bezradności władz wobec nich.
 2 lutego 1965  – wyrok w „aferze mięsnej”, 
skazanie na karę śmierci Stanisława Wawrzec-
kiego, jednego z  dyrektorów warszawskiego 
Miejskiego Handlu Mięsem. W sprawie oskar-
żonych o malwersacje i korupcje przy handlu 
mięsem zapadają wyjątkowo wysokie wyroki, co 
miało być demonstracją wobec społeczeństwa, 
że za braki na rynku odpowiadają poszczególni 
aferzyści, nie zaś niewydolność całego systemu.
 12 grudnia 1970  – ogłoszenie decyzji Biura 
Politycznego KC PZPR o podniesieniu cen mię-
sa i innych artykułów spożywczych.
 14 grudnia 1970  – początek robotniczych 
protestów przeciwko podwyżkom cen na Wy-
brzeżu, stłumionych krwawo przez wojsko.
 20 grudnia 1970  – Edward Gierek zastępuje 
Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC; nowa 
ekipa głosi hasło budowy gospodarczego dobroby-
tu (zgodnie z rzuconym później hasłem „Aby Pol-
ska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej”), zrywa-
jąc tym samym z „gomułkowską” oszczędnością. 
W następnych latach odczuwalne staje się pewne 
poluzowanie rygorów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej. Bujnie rozwija 
się m.in. aktywność tzw. badylarzy – sadowników.

 Plakat propagandowy przed Vi zjazdem  
 PZPR w grudniu 1971.
  Ze zbiorów Ośrodka KARTA  
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 1 stycznia 1972  – zniesienie dostaw obo-
wiązkowych w rolnictwie.
 14–15 grudnia 1972  – zjazd zjednoczeniowy 
istniejących central rzemieślniczych, powstanie 
Centralnego Związku Rzemiosła.
 28 października 1974  – rozporządzenie 
Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług umoż-
liwiające osobom prywatnym prowadzenie han-
dlu wyrobami spożywczymi i używkami pocho-
dzenia zagranicznego.

 6 lutego 1976  – rozporządzenie Urzędu 
Rady Ministrów dopuszczające możliwość two-
rzenia przedstawicielstw firm zagranicznych 
z udziałem obcego kapitału: obywatel PRL nie 
może być ich szefem, ale może być pracowni-
kiem, na co Polacy odpowiadają namawianiem 
znajomych i rodziny z zagranicy do tworze-
nia takich firm i powierzania im przedstawi-
cielstw w PRL.
 24 czerwca 1976  – ogłoszenie podwyżek cen; 
następnego dnia w Radomiu, Ursusie i innych 
miastach rozpoczynają się robotnicze protesty 
przeciw tej decyzji. Zostają one brutalnie spacy-
fikowane przez milicję, ale jednocześnie władze 
wycofują się z decyzji o  podwyżkach. 
 12 sierpnia 1976  – wprowadzenie kartek na 
cukier, jeden z pierwszych tak wyraźnych prze-
jawów narastającego kryzysu gospodarczego, 
wynikającego z polityki Gierka, opartej w du-
żej mierze na kredytach zachodnich.
 23 września 1976  – powstanie Komitetu 
Obrony Robotników, jawnej organizacji opo-
zycyjnej, stawiającej sobie za cel obronę repre-
sjonowanych uczestników protestów czerwco-
wych oraz pomoc ich rodzinom.

 edward Gierek na budowie podczas czynu  
 partyjnego, Warszawa, 30 września 1975. 
  Fot. Jarosław Tarań / Ośrodek KARTA  

 Grudzień 1976  – nowe, bardziej liberalne za-
sady opodatkowania rzemiosła i drobnej wy-
twórczości, również związane z postępującym 
kryzysem gospodarczym.
 29 września 1977  – przekształcenie się KOR 
w  Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, 
wzywający do samoorganizacji społeczeństwa 
w walce z represjami politycznymi. 
 Listopad 1977  – wprowadzenie możliwości 
oddawania uspołecznionych placówek handlo-
wych i gastronomicznych prywatnym ajentom.
 7 lutego 1979  – uchwała Rady Ministrów do-
puszczająca tworzenie już nie przedstawicielstw, 
ale po prostu przedsiębiorstw z kapitałem zagra-
nicznym; uproszczenie procedur ich tworzenia. 
 14 sierpnia 1980  – początek strajku w Stocz-
ni Gdańskiej, kulminacji ogólnopolskiej fali 
strajkowej trwającej od lipca.

 

 31 sierpnia 1980  – podpisanie Porozumień 
Gdańskich pomiędzy władzą i strajkującymi.
 17 września 1980  – powstanie Niezależne-
go Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność” w skali ogólnopolskiej.
 Jesień 1980  – powołanie Komisji do Spraw 
Reformy Go spodarczej z przedstawicielami „S” 
Ryszardem Bugajem i Waldemarem Kuczyń-
skim jako obserwatorami.
 28 lutego 1981  – wprowadzenie kartek na 
mięso.
 2 lipca 1981  – wprowadzenie przepisów li-
beralizujących opodatkowanie drobnej wytwór-
czości.
 Wrzesień – październik 1981  – I Kra-
jowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

 Przekazywanie na zewnątrz ulotek  
 ze strajkującej Stoczni Gdańskiej,  
 24 sierpnia 1980. 
  Fot. Alain dejean / Sygma / Corbis / FotoChannels   
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Uchwalony 7 października program związku 
wzywa do przeprowadzenia szeroko zakrojo-
nych reform gospodarczych, zniesienia pryma-
tu biurokracji i nakazowo-rozdzielczego syste-
mu kierowania polską ekonomią. 
 25 września 1981  – ustawa o zwalczaniu spe-
kulacji, wymierzona w nielegalny handel, rozwi-
jający się w warunkach ciągłych braków w za-
opatrzeniu.
 18 października 1981  – I sekretarzem KC 
PZPR zostaje gen. Wojciech Jaruzelski.
 13 grudnia 1981  – wprowadzenie stanu wo-
jennego.

 26 lutego 1982  – uchwalenie pakietu ustaw 
mających reformować gospodarkę (jedna z prób 
legitymizowania wprowadzenia stanu wojen-
nego); ustanowienie podziału na ceny odgórnie 
regulowane przez państwo, kształtowane przez 
uspołecznionych sprzedawców oraz umowne – 
wolnorynkowe (ustalane przez prywatnych rze-
mieślników, handlarzy, rolników); od tego roku 
sektor prywatny zaczyna w praktyce funkcjono-
wać poza systemem centralnego planowania; na-
stępuje jego wyraźny rozwój, związany ze zwięk-
szającą się niemożnością zapewnienia koniecz-
nych wytworów oraz usług przez niewydolną go-
spodarkę „uspołecznioną”, a także z (szczególnie 
w drugiej połowie lat 80.) coraz silniejszymi wię-
zami między kadrami partyjnymi a biznesem. 
 20 lipca 1983  – nowelizacja konstytucji, za-
gwarantowanie trwałości indywidualnych go-
spodarstw rolnych.
 22 lipca 1983  – zniesienie stanu wojennego.
 1985  – od 1981 roku produkcja w sektorze pry-
watnym wzrasta o 13%, podczas gdy w sektorze 
uspołecznionym spada o 0,2%.

 Czołg niedaleko Stoczni Gdańskiej,  
 15 grudnia 1981. 
  Fot. Leszek Pękalski / Ośrodek KARTA  

 Październik 1985  – tygodnik „Wprost” roz-
poczyna publikację cyklu reportaży o polskich 
milionerach.
 Czerwiec 1986  – przyjęcie Polski do Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego i Ban-
ku Światowego.
 11 września 1986  – ogłoszenie amnestii dla 
wszystkich więźniów politycznych. Od tej pory 
władza wycofuje się ze stosowania kar więzie-
nia za działalność opozycyjną. 
 1987  – według danych GUS, udział pozarolniczej 
gospodarki prywatnej w PKB wynosi 4,7% (w po-
równaniu do 2,3% w 1980), przy czym wartość ta 
może faktycznie być znacznie większa. Ilość jedno-
stek gospodarki prywatnej wynosi 530 tys., w po-
równaniu z 357 tys. w roku 1981. 
 Listopad 1987  – wydzielenie PKO BP z NBP 
i reaktywowanie jako samodzielnego banku, na-
stawionego na obsługę ludności, mniejszych przed-
siębiorstw, głównie spółdzielczych i prywatnych
 29 listopada 1987  – propagandowe refe-
rendum w sprawie reform ekonomicznych i po-
litycznych; na pierwsze pytanie, dotyczące re-
form gospodarczych (Czy jesteś za pełną reali-
zacją przedstawionego Sejmowi programu rady-
kalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzające-
go do wyraźnego poprawienia warunków życia, 
wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny 
dwu–trzyletni okres szybkich zmian?) 66% głosu-
jących (czyli 44,3% uprawnionych) głosuje „tak”. 
Ponieważ jednak ustawowy próg to 50% upraw-
nionych, wynik referendum nie jest wiążący.
 Grudzień 1987  – utworzenie z  inicjaty-
wy Mieczysława F. Rakowskiego Towarzystwa 
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, które 
ma pomagać w przezwyciężaniu biurokratycz-
nych trudności; umożliwia ono jednocześnie 

 Puste półki w sklepach, Warszawa, 1981. 
  Fot. Cezary Langda / PAP  
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partyjnej kadrze gospodarczej stawianie pierw-
szych kroków w biznesie.
 8 lutego 1988  – rozporządzenie Rady Mi-
nistrów dopuszczające tworzenie prywatnych 
spółek na bazie majątku przedsiębiorstw pań-
stwowych; powstają w ten sposób tzw. spółki 
nomenklaturowe – część dotychczasowej kadry 
kierowniczej ma możliwość uwłaszczenia się.
 Kwiecień 1988  – utworzenie Łódzkiego Ban-
ku Rozwoju, pierwszego niebędącego własno-
ścią państwa.
 Lato 1988  – ogólnopolska fala strajkowa, przy-
nosząca powrót „Solidarności” na scenę politycz-
ną kraju. 
 31 sierpnia 1988  – pierwsze spotkanie Le-
cha Wałęsy z ministrem spraw wewnętrznych 
generałem Czesławem Kiszczakiem, zapowia-
dające zwołanie obrad Okrągłego Stołu przed-
stawicieli władzy i opozycji. 
 14 października 1988  – powołanie rządu 
Mieczysława F. Rakowskiego; ministrem prze-
mysłu – Mieczysław Wilczek, prywatny przedsię-
biorca, jeden z najbogatszych Polaków; likwidacja 
branżowych ministerstw gospodarczych i powoła-
nie w ich miejsce jednego Ministerstwa Przemysłu. 
 23 grudnia 1988  – Sejm uchwala ustawę 
o działalności gospodarczej: wolność jej prowa-
dzenia na równych prawach dla wszystkich sek-
torów, zastąpienie konieczności uzyskania ad-
ministracyjnego pozwolenia obowiązkiem zgło-
szenia do ewidencji; oparcie na zasadzie legali-
zmu; obowiązek uzyskiwania koncesji tylko przy 
działalności w 11 gałęziach produkcji (m.in. ko-
paliny, broń, spirytus). Rezultatem ustawy jest 
rejestracja w pierwszej połowie 1989 roku 6 tys. 
prywatnych spółek prawa handlowego (14-krot-
ny wzrost wobec stanu z końca 1988).
 Koniec 1988  – likwidacja Komisji Planowa-
nia przy Radzie Ministrów, przywrócenie CUP. 
 1 stycznia 1989  – zakończenie reglamenta-
cji sprzedaży samochodów i benzyny.
 31 stycznia 1989  – zmiana ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych: jed-
nolite zasady dla wszystkich podmiotów nie-
zależnie od formy własności; złagodzenie ob-
ciążeń fiskalnych; zniesienie podatku od po-
nadnormatywnych wynagrodzeń (blokują-
cych swobodę kształtowania płac). Uchwalo-
na zostaje również ustawa o prawie bankowym, 

umożliwiająca tworzenie banków przez osoby 
prawne i fizyczne.
 6 lutego 1989  – początek obrad Okrągłego Stołu.

 15 lutego 1989  – uchwalenie przez Sejm no-
wego prawa dewizowego: swoboda posiadania 
i obrotu walutami, możliwość tworzenia pry-
watnych kantorów.
 24 lutego 1989  – ustawa O niektórych warun-
kach konsolidacji gospodarki narodowej – możli-
wość przejmowania majątku państwowego przez 
dzierżawę, wynajęcie, wniesienie jako aportu do 
spółki o kapitale mieszanym.
 4 kwietnia 1989  – koniec obrad zespołu ds. 
gospodarki i polityki społecznej Okrągłego Stołu 
(którego rozmowy kończą się następnego dnia), 
przyjęcie Stanowiska w sprawie polityki społecznej 
i gospodarczej oraz reform systemowych akcentu-
jącego przede wszystkim rozwój samorządności 
i partycypacji pracowniczej, ale zapowiadającego 
też wprowadzenie pluralistycznej struktury wła-
sności, redukcję ingerencji państwa, decentrali-
zację i demonopolizację, a także utworzenie gieł-
dy papierów wartościowych.
 17 kwietnia 1989  – relegalizacja NSZZ „So-
lidarność”.
 4 czerwca 1989  – częściowo wolne, oparte na 
porozumieniach Okrągłego Stołu, wybory par-
lamentarne, zakończone miażdżącym zwycię-
stwem kandydatów „Solidarności”.
 Lipiec 1989  – kraje z grupy G7 (siedem naj-
bardziej uprzemysłowionych państw świata) po-
dejmują decyzję o przyznaniu pomocy ekono-
micznej Polsce i Węgrom (program PHARE, 
rozszerzony później na inne kraje Europy Środ-
kowej i Wschodniej).

 Obrady Okrągłego Stołu,  
 Warszawa, 6 lutego 1989. 
  Fot. Anna Pietuszko / Ośrodek KARTA  
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 1 sierpnia 1989  –  wprowadzenie cen ryn-
kowych w rolnictwie i gospodarce żywnościo-
wej, czego natychmiastowym skutkiem staje 
się inflacja przechodząca w kolejnych miesią-
cach w hiperinflację; zniesienie kartek na mię-
so i cukier. 
 24 sierpnia 1989  – Tadeusz Mazowiec-
ki pierwszym niekomunistycznym premierem 
w bloku wschodnim.
 12 września 1989  – Sejm przyjmuje skład 
rządu Mazowieckiego; Leszek Balcerowicz wi-
cepremierem i ministrem finansów; premier 
zapowiada, iż rząd podejmie kroki inicjujące 
przejście do nowoczesnej gospodarki rynkowej 
wypróbowanej przez kraje rozwinięte. 16 wrze-
śnia 1989 – powstanie Centrum im. Adama 
Smitha, think-tanku promującego idee wolno- 
rynkowe. 

 19 września 1989  – podpisanie umowy 
o handlu i współpracy gospodarczej Polski z kra-
jami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
 25 września 1989  – utworzenie Biura Peł-
nomocnika Rządu ds. Przekształceń Własno-
ściowych.
 Grudzień 1989  – przekształcenie Central-
nego Związku Rzemiosła w Związek Rzemio-
sła Polskiego, ze statutem określającym go jako 
organizację samorządu zawodowego i związek 
pracodawców oparty na dobrowolnym zrze-
szeniu. 
 11 grudnia 1989  – Ministerstwo Finansów 
uchyla obowiązek stosowania maksymalnych 
wskaźników wzrostu cen i zmniejsza liczbę to-
warów objętych obowiązkiem informowania 
o zamiarze podwyższenia ceny.

 Tadeusz mazowiecki w Sejmie po  
 zatwierdzeniu składu jego rządu,  
 Warszawa, 12 września 1989. 
  Fot. Chris Niedenthal / FORUm  

 18 grudnia 1989  – Rada Unii Europejskiej 
uruchamia program bezzwrotnej pomocy eko-
nomicznej dla Polski i Węgier – PHARE (Po-
land and Hungary: Action for the Restructu-
ring of the Economy) – rozszerzony w następ-
nych latach o kolejne kraje Europy Środkowej. 

 28 grudnia 1989  –  przyjęcie przez Sejm pa-
kietu ustaw składających się na Plan Balcerowi-
cza, mających umożliwić transformację gospo-
darki polskiej z centralnego planowania w wol-
norynkową – m.in. zniesienie gwarancji istnie-
nia przedsiębiorstw państwowych niezależnie 
od wyników finansowych oraz preferencji kre-
dytowych dla monopolu państwowego w han-
dlu zagranicznym, ujednolicenie przepisów po-
datkowych i celnych dla różnych podmiotów.

 29 grudnia 1989  – nowelizacja konstytu-
cji. Przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Pol-
ska. Wedle nowej wersji ustawy zasadniczej RP 
gwarantuje swobodę działalności gospodarczej 
bez względu na formę własności. [...] a także chro-
ni własność i prawo dziedziczenia oraz poręcza 
całkowitą ochronę własności osobistej. Wywłasz-
czenie jest dopuszczalne wyłącznie na cele pu-
bliczne i za słusznym odszkodowaniem.

 13 lutego 1990  – powstanie w Gdańsku 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynko-
wą, pierwszej takiej placówki w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. 

 24 lutego 1990  – powołanie Urzędu Antymono-
polowego.

 23 marca 1990  – nowelizacja prawa lokalowe-
go, od tej pory właściciel może swobodnie decy-
dować o przeznaczeniu lokalu. 

 Uliczny handel mięsem, Warszawa, 1989. 
  Fot. Roman Kotowicz / FORUm  
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27 maja 1990  – pierwsze w pełni wolne wybo-
ry – samorządowe. Kolejny krok do decentrali-
zacji, również gospodarczej.
 31 maja 1990  – rozporządzenie ministra fi-
nansów o  zwolnieniu z  podatku obrotowego 
i dochodowego części nowo otwieranych przed-
siębiorstw.
 5 lipca 1990  – uchylenie przez Sejm usta-
wy z 25 września 1981 o zwalczaniu spekulacji. 
 13 lipca 1990  – przyjęcie ustawy o prywa-
tyzacji przedsiębiorstw państwowych.
 28 lipca 1990  – obszerna nowelizacja Ko-
deksu Cywilnego. Ponowne zdefiniowanie po-
jęcia przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolnego, 
a także wprowadzenie pojęcia firmy i prokury. 
Zmodyfikowane zostają także przepisy dotyczą-
ce czynności prawnych, w szczególności regula-
cje sposobów zawierania umów. 
 28 lipca 1990  – przyjęcie ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej, przełamanie monopo-
lu państwowych instytucji ubezpieczeniowych.
 Wrzesień 1990  – utworzenie Ministerstwa 
Przekształceń Własnościowych; Waldemar Ku-
czyński ministrem.
 Wrzesień 1990  – powstanie Fundacji „Fun-
dusz Współpracy”, ustanowionej przez Skarb Pań-
stwa reprezentowany wówczas przez Witolda Trze-
ciakowskiego – członka Rady Ministrów odpowie-
dzialnego za koordynację pomocy zagranicznej. Ce-
lem Fundacji jest stymulowanie demokratycznych 
przekształceń i rozwoju polskiej gospodarki poprzez 
wspieranie działalności rządowych instytucji ko-
ordynujących pomoc zagraniczną, w szczególno-
ści – przyjmowanie i dystrybucję środków pienięż-
nych i rzeczowych pochodzących z Unii Europej-

 Plakat wyborczy, maj 1990. 
  Aut. m. Buszewicz / zbiory Ośrodka KARTA  

skiej, innych instytucji międzynarodowych oraz 
zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych.

 5 listopada 1990  – powołanie przez Kongres 
USA Komisji ds. Rozwoju Małych Przedsiębiorstw 
w Europie Centralnej z zadaniem stworzenia in-
stytucjonalnych form pomocy dla przedsiębiorców 
w Polsce, Czechosłowacji i na Węgrzech.

 22 marca 1991  – uchwalenie ustawy o pu-
blicznym obrocie papierami wartościowymi 
i funduszach powierniczych.

 Kwiecień 1991  – powstaje Business Centre 
Club, największy polski związek pracodawców. 

 12 kwietnia 1991  – minister przekształceń 
własnościowych i minister finansów reprezentu-
jący Skarb Państwa podpisują akt założycielski 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 16 kwietnia 1991  – pierwsza sesja na warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bierze 
w niej udział 7 domów maklerskich, które oferu-
ją akcje 5 spółek: Tonsilu, Próchnika, Krosna, Ka-
bli i Exbudu. Sesje odbywają się raz w tygodniu.

 28 czerwca 1991  – rozwiązanie Rady Wza-
jemnej Pomocy Gospodarczej. 

 26 lipca 1991  – ustawa wprowadzająca po-
datek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

 16 grudnia 1991  – podpisanie Układu Euro-
pejskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy 
Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi. 

 15 lutego 1992  – uchwalenie nowej usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(CIT) obowiązującej do dnia dzisiejszego. 

 1 marca 1992  – wejście w życie części Ukła-
du Europejskiego dotyczącej handlu.

Kwiecień 1992  – prezesi kilkunastu dużych 
polskich firm powołują Polską Radę Biznesu. 

17 listopada 1992  – powstanie Fundacji Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw.
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 8 stycznia 1993  – wprowadzenie podatku 
VAT oraz podatku akcyzowego.

 21–22 czerwca 1993  – na szczycie w Kopen-
hadze Rada Europejska wyznacza kryteria (tzw. 
kryteria kopenhaskie) przyjęcia Polski do Unii 
Europejskiej.

 Połowa 1993  – w sektorze prywatnym powsta-
je ponad 50% PKB, pracuje w nim prawie 60% 
ogółu zatrudnionych.

 14 września 1993  – przyjęcie przez rząd wy-
tycznych polityki przemysłowej będących pod-
stawą do założeń polityki państwa wobec sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw.

 1 lutego 1994  – wejście w życie całości Ukła-
du Europejskiego.

 15 lutego 1994  – powołanie, na mocy uchwa-
ły Rady Ministrów, Komisji Trójstronnej ds. 
Społeczno-Gospodarczych, w której zasiadają 
przedstawiciele rządu, organizacji pracodaw-
ców prywatnych i związków zawodowych; ma 
ona służyć jako forum dialogu w sprawie poli-
tyki społeczno-gospodarczej państwa.

 Handel na Stadionie X-lecia,  
 Warszawa, 17 marca 1992. 
  Fot. Piotr Wójcik / Agencja Gazeta  

 Parada z okazji amerykańskiego dnia  
 Niepodległości, Warszawa, 4 lipca 1993. 
  Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta  

 8 kwietnia 1994  – Polska składa w Atenach 
oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do 
Unii Europejskiej.
 29 września 1994  – uchwalenie ustawy o ra-
chunkowości, w której po raz pierwszy znajduje 
się klasyfikacja przedsiębiorstw według wielkości.
 Grudzień 1994  – rusza Program Powszech-
nej Prywatyzacji. Jego celem miało być nada-
nie milionom Polaków udziałów w majątkach 
512 państwowych przedsiębiorstw. Po kilku la-
tach program, wokół którego narosło wiele nie-
prawidłowości i afer, uznany został za porażkę. 
 1 stycznia 1995  – wejście w życie denomi-
nacji złotego w stosunku 10000:1.
 6 czerwca 1995  – Rada Ministrów w związ-
ku z opracowaniem perspektywy na lata 1995–
97 akceptuje program polityki wobec małych 
i  średnich przedsiębiorstw – Małe i  średnie 
przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. Pro-
gram nie zakłada udziału środków budżetowych 
we wsparciu dla tego sektora.
 Wrzesień 1995  – zarejestrowanie powoła-
nej przez Ministra Przemysłu i Handlu Polskiej 
Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, instytucji przeważnie finan-
sowanej z funduszy zagranicznych, głównie ze 
środków Unii Europejskiej. Fundacja przejmu-
je większość zadań Fundacji „Fundusz Współ-
pracy” w zakresie wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP). 
 8 sierpnia 1996  – powołanie Komitetu Inte-
gracji Europejskiej, ciała ministerialnego odpowie-
dzialnego za proces integracji europejskiej. W paź-
dzierniku powstaje Urząd Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej – państwowa jednostka organizacyjna 
obsługująca Komitet Integracji Europejskiej.
 15 października 1996  – uchwała Rady Mi-
nistrów o reformie centrum administracyjno- 
-gospodarczego; likwidacja Centralnego Urzędu 
Planowania, Ministerstwa Przekształceń Wła-
snościowych, Ministerstwa Przemysłu i Han-
dlu; utworzenie Ministerstwa Gospodarki i Mi-
nisterstwa Skarbu.
 1997  – start konkursu Polski Produkt Przyszło-
ści, którego celem jest promocja i upowszechnianie 
osiągnięć twórców innowacyjnych technik i techno-
logii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
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 Lipiec 1997  – „powódź tysiąclecia” w po-
łudniowej Polsce niszczy ok. 9 tysięcy małych 
i  średnich przedsiębiorstw i  przynosi straty 
w tym sektorze wynoszące 643 miliony zł. Re-
alizacja programu Unii Europejskiej, opraco-
wanego w sierpniu i uruchomionego w listopa-
dzie, mającego na celu odbudowę po klęsce ży-
wiołowej, zostaje powierzona Polskiej Fundacji 
Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przed-
siębiorstw. 
 21 sierpnia 1997  – uchwalenie nowej usta-
wy regulującej publiczny obrót papierami war-
tościowymi, również pozagiełdowy.
 12–13 grudnia 1997  – Rada Europejska po-
dejmuje decyzję o rozpoczęciu 30 marca 1998 
procesu rozszerzania Unii Europejskiej o Pol-
skę i inne kraje regionu. 
 17 lutego 1998  – powstanie Rady Polityki 
Pieniężnej. Do jej kompetencji należy m.in. usta-
lanie założeń polityki pieniężnej w Polsce oraz 
wysokości stóp procentowych Narodowego Ban-
ku Polskiego. 
 Sierpień 1998  – początek tzw. kryzysu ro-
syjskiego, który w Polsce skutkuje załamaniem 
się gałęzi gospodarki nastawionych na eksport 
na Wschód.
 24 grudnia 1998  – podpisane zostaje memo-
randum finansowe w sprawie Krajowego Pro-
gramu Operacyjnego Phare 1998, opracowane-
go z uwzględnieniem ogólnych priorytetów za-
rysowanych w Partnerstwie dla Członkostwa, co 
zagwarantować ma pomoc Polsce w tych dzie-
dzinach, w których potrzeby z punktu widze-
nia przygotowań do członkostwa w UE są naj-
większe. Program finansuje projekty inwesty-
cyjne z dziedziny transportu oraz ochrony śro-
dowiska, a także projekty dotyczące rozwoju 

 Powódź we Wrocławiu, lipiec 1997. 
  Fot. Tomasz Kizny / Agencja Gazeta  

instytucjonalnego. Częścią Phare jest również 
program zintegrowanego rozwoju regional-
nego, którego celem jest złagodzenie społecz-
nych kosztów restrukturyzacji górnictwa  
i hutnictwa. 
 Styczeń 1999  – powstanie Polskiej Konfede-
racji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, repre-
zentującej interesy prywatnych przedsiębiorców 
przed instytucjami państwa.
 11 listopada 1999  – przyjęcie przez Radę 
Ministrów dokumentu wyznaczającego kierun-
ki działań rządu wobec małych i średnich przed-
siębiorstw do 2002 roku, zakładającego prze-
znaczenie środków budżetowych na rozwój tego 
sektora (poprzednie programy koncentrowały 
się na dofinansowywaniu upadających przed-
siębiorstw państwowych).
 19 listopada 1999  – uchwalenie ustawy Pra-
wo działalności gospodarczej – pierwszego aktu 
prawnego III RP, w którym zawarta jest definicja 
małych i średnich przedsiębiorstw; małe przed-
siębiorstwo: zatrudnienie nie przekraczające 50 
osób, przychód netto ze sprzedaży nie przekra-
czający 7 mln euro i suma bilansowa nie prze-
kraczająca 5 mln euro; średnie przedsiębiorstwo: 
zatrudnia od 51 do 250 pracowników, przychód 
netto zawiera się w granicach 7–40 mln euro, 
a suma bilansowa w granicach 5–27 mln euro. 
Przyjęta zostaje zasada, iż – zgodnie z zalecenia-
mi Komisji Europejskiej z 1996 roku – za małe 
i średnie nie uważa się przedsiębiorstw, w któ-
rych przedsiębiorcy inni niż mali posiadają: wię-
cej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, pra-
wa do ponad 25% udziału w zysku lub więcej 
niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników.
 2000  – rozpoczęcie działalności programu 
PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza. 
Celem programu jest przygotowanie Polski do 
wykorzystania znacznie większych środków do-
stępnych po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej, praktyczne zapoznanie się z mechani-
zmami stosowanymi w ramach polityki spój-
ności UE oraz ukształtowanie odpowiedniego 
zaplecza instytucjonalnego gotowego do reali-
zacji polityki spójności. W ramach Programu 
PHARE SSG realizowane są trzy typy projektów: 
infrastrukturalne, rozwoju zasobów ludzkich 
i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 



115

15 września 2000  – uchwalenie ustawy Ko-

deks spółek handlowych.

 9 listopada 2000  – ustawa powołująca Pol-

ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, podle-

głą ministrowi gospodarki, zarządzającą fundu-

szami państwowymi i europejskimi przeznaczo-

nymi na rozwój małej i średniej przedsiębiorczo-

ści, a także wdrażającą programy PHARE 1998 

oraz PHARE SSG. 

 31 grudnia 2000  – przestaje obowiązywać 

tak zwana ustawa Mieczysława Wilczka z 23 

grudnia 1988, regulująca prowadzenie działal-

ności gospodarczej.  

 1 stycznia 2001  – początek działalności PARP. 

 22 marca 2001  – prezydent Aleksander Kwa-

śniewski wetuje ustawę reprywatyzacyjną. 

 2002  – przejęcie przez PARP organizacji kon-

kursu Polski Produkt Przyszłości. 

 marzec 2002  – przejęcie przez PARP zadań 

Agencji Techniki i Technologii. 

 maj 2002  – przejęcie przez PARP zadań Pol-

skiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 13 grudnia 2002  – zakończenie negocjacji 

akcesyjnych Polski z UE.

 Ostatni dzień na warszawskiej  
 giełdzie przed przeprowadzką do nowego  
 budynku, Warszawa, 16 listopada 2000. 
  Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta  

 16 kwietnia 2003  – podpisanie przez Polskę 
traktatu akcesyjnego – podstawy prawnej wstą-
pienia do Unii Europejskiej. 
 2004  – początek działalności sieci Akademic-
kich Inkubatorów Przedsiębiorczości wspierają-
cych początkujących przedsiębiorców. W ciągu 
10 lat w jej ramach powstało 7 tys. firm. 
 1 stycznia 2004  – obniżka CIT z 27 do 19%. 
 21 lutego 2004  – start pierwszego polskiego 
portalu społecznościowego grono.net. 
 1 maja 2004  – wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej. 

 Nielegalny handel w centrum Warszawy, 
 marzec 2004. 
  Fot. Tomasz Wawer / RePORTeR  

 Wały Chrobrego w Szczecinie,  
 kwiecień 2004. 
  Fot. Robert Stachnik / RePORTeR  
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2 lipca 2004  – uchwalenie ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, regulującej za-
sady podejmowania i wykonywania działalno-
ści gospodarczej.
 2005  – nowe kryteria definiujące małe i śred-
nie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Średnie 
przedsiębiorstwa to podmioty o liczbie pracowni-
ków od 50 do 249. Małe firmy mają do 49 pracow-
ników. Wyróżnia się też mikrofirmy o zatrudnieniu 
do 9 osób włącznie. Dla potrzeb programów wspar-
cia konieczne jest też spełnienie przez podmiot go-
spodarczy kolejnych dwóch kryteriów, dotyczą-
cych przychodów i niezależności. Według kryte-
rium przychodów średnie przedsiębiorstwo, poza 
odpowiednią wielkością zatrudnienia, nie może 
też przekroczyć pułapu 50 milionów euro rocznego 
obrotu lub 43 milionów euro całkowitego bilansu 
rocznego. Roczny obrót lub całkowity bilans rocz-
ny małej firmy nie może przekraczać 10 milionów, 
zaś mikroprzedsiębiorstwa – 2 milionów.
 21 lipca 2006  – powołanie Komisji Nadzo-
ru Finansowego, sprawującej nadzór nad ryn-
kiem finansowym w Polsce. 
 Rok 2007  – początek realizacji Narodowej 
Strategii Spójności (nazwa urzędowa: Naro-
dowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO) 
określającej priorytety i obszary wykorzysta-
nia oraz system wdrażania funduszy unijnych: 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach 
budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem jest 
tworzenie warunków dla wzrostu konkuren-
cyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy 
i przedsiębiorczości.
 6 lipca 2007  – szczyt hossy na warszawskiej 
giełdzie. Zanotowany wówczas rekord do dziś 
pozostaje niepobity. 
 21 grudnia 2007  – wejście Polski do stre-
fy Schengen, zniesienie kontroli granicznych.
 14 czerwca – 14 września 2008  – w Sara-
gossie odbywa się wystawa światowa Expo 2008. 
Pawilon Polski, przygotowany przez PARP, 
otrzymuje trzecią nagrodę w kategorii najatrak-
cyjniejszych pawilonów wystawowych. Odwie-
dza go ok. 400 tys. zwiedzających.

 Łysa Polana, 30 kwietnia / 1 maja 2004.  
 Przepiłowywanie szlabanu granicznego  
 między Polską i Słowacją. 
  Fot. Adam Golec / Agencja Gazeta  

 25 czerwca 2008  – opublikowanie przez Ko-
misję Europejską komunikatu Think Small First. 
A Small Business Act for Europe, w następnych 
latach podstawowego dokumenty określające-
go strategię dla wspierania małych i średnich 
przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.
 10 lipca 2008  – ważna nowelizacja ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, wpro-
wadzająca m.in. możliwość zawieszenia działal-
ności firmy na okres 2 lat bez konieczności póź-
niejszego ponownego wpisania jej do ewidencji.
 15 września 2008  – ogłoszenie upadłości 
amerykańskiego banku Lehman Brothers i po-
czątek giełdowej paniki w USA. Wydarzenie to 
uznawane jest często za symboliczny początek 
globalnego kryzysu finansowego. 
 maj 2009  – na konferencji prasowej premier Do-
nald Tusk ogłasza, że Polska jako jedyny kraj tra-
pionej kryzysem Unii Europejskiej odnotowała 
wzrost PKB (o 1,7%). Przez pewien czas o Polsce 
mówi się potem jako o „zielonej wyspie”. 
 21 lipca 2009  – zamieszki podczas likwida-
cji hali Kupieckich Domów Towarowych w War-
szawie. 
 23 lutego 2010  – zostaje przyjęty do reali-
zacji Plan Strategiczny Polskiej Agencji Rozwo-
ju Przedsiębiorczości, zawierający główne tezy 
działań agencji na lata 2010–13: przede wszyst-
kim zwiększenie innowacyjności polskiej go-
spodarki. Kluczowym środkiem w osiągnięciu 
tego celu są inwestycje w kapitał ludzki, a więc 
w edukację i wyszkolenie pracowników, kadry 
zarządzającej itd.
 marzec 2010  – w mediach rusza kampania 
PARP promująca szkolenia pracownicze wśród 
małych i średnich przedsiębiorstw. Zadaniem 

 Pawilon Polski na eXPO 2008 w Saragossie 
  Fot. Bartłomiej molga / FOTORZePA / FORUm  
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kampanii jest przekonanie pracodawców, że pra-
cownicy są ich kapitałem. 

 

 17 czerwca 2010  – przyjęcie przez Radę Eu-
ropejską strategii „Europa 2020” określającej 
priorytety rozwoju gospodarczego Unii: gospo-
darkę opartą na wiedzy i innowacjach, zrówno-
ważonej i przyjaznej środowisku oraz charakte-
ryzującej się wysokim zatrudnieniem. 
 1 maja – 31 października 2010  – wysta-
wa światowa Expo 2010 w Szanghaju. Polski pa-
wilon, w całości przygotowany przez PARP, od-
wiedza około 8 milionów zwiedzających. 31 li-
stopada 2010 Pawilon Polski zostaje nagrodzo-
ny srebrnym medalem za najbardziej kreatyw-
ną prezentację oraz nagrodę w kategorii Najlep-
sza Promocja Kraju. 

 

 2011  – PARP występuje jako organizator Mię-
dzynarodowej Dorocznej Konferencji sieci En-
terprise Europe Network oraz współorganiza-
tor I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

 Pierwsza Ogólnopolska Konferencja  
 Kobiet Przedsiębiorczych,  
 Poznań, 12 września 2007. 
  Fot. marek Lapis / FORUm  

 Fabryka Naczyń Kamionkowych  
 manufaktura wytwarzająca  
 tradycyjną ceramikę,  
 Bolesławiec, 3 marca 2010.
  Fot. Paweł Kozioł / RePORTeR  

Przedsiębiorstw oraz  Chińsko–Polskiego Fo-
rum Innowacyjnego w Szanghaju.
 1 stycznia 2011 – wchodzi w życie podwyż-
ka podatku VAT od większości towarów i usług 
z 22 do 23%. 
 25 marca 2011 – uchwalenie Ustawy o ogra-
niczaniu barier administracyjnych dla obywa-
teli i przedsiębiorców mającej na celu ułatwie-
nie prowadzenie działalności gospodarczej. 
Wprowadza ona m.in. możliwość przedstawia-
nia oświadczeń zamiast zaświadczeń, ograni-
cza również liczbę zezwoleń, licencji i zgód wy-
dawanych przez administrację.

 1 lipca 2011 – wprowadzenie możliwości re-
jestrowania działalności gospodarczej przez In-
ternet. 
 Lipiec–grudzień 2011  – prezydencja Pol-
ski w Radzie Unii Europejskiej.
 25 stycznia 2012  – PARP otrzymuje certy-
fikat ISO 9001.
 12 marca 2012  – włączenie PARP przez Mi-
nisterstwo Gospodarki do programu wsparcia 
polsko-chińskiej współpracy gospodarczej w ra-
mach strategii Go China.
 31 marca 2012  – Poland Day w Dolinie Krze-
mowej, współorganizowany przez PARP. 
 23 października 2012  – inauguracja Na-
rodowego Programu Przedsiębiorczości prowa-
dzonego przez PARP. W jego ramach prowadzo-
na jest kampania informacyjna oraz konkursy wie-
dzy i pomysłów biznesowych, których zwycięzcy 
mogą otrzymać wsparcie finansowe na rozruch 
własnych działań. 
 2013  – od momentu wstąpienia do UE Polska uzy-
skuje ponad 82 miliardy euro dotacji z unijnych fun-
duszy spójności. Ok. 30% tej kwoty trafia do przed-
siębiorstw (wsparcie uzyskało ok. 28 tys. firm). 
 15 stycznia 2013  – przyjęcie przez rząd 
Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospo-
darki – „Dynamiczna Polska 2020” określającej 
kierunki działań w celu średniookresowego roz-
woju polskiej gospodarki. 
 marzec 2013  – PARP organizuje polską po-
wierzchnię ekspozycyjnej na Targach CeBIT 
w Hanowerze – największej światowej wysta-
wie teleinformatycznej.
 13 czerwca 2013  – uchwalenie ustawy o uła-
twieniu wykonywania niektórych zawodów, 
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PArP) jest agencją rządową, która 
od 15 lat wspiera rozwój przedsiębiorczości w Polsce. celem działania PArP jest 
rozwój małych i średnich firm – powstawanie nowych podmiotów, podnoszenie 
kwalifikacji i wzrost potencjału, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w oparciu 
o innowacyjność i nowoczesne technologie, kształtowanie przyjaznego otocze-
nia biznesowego, tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodar-
czej. realizując działania wspierające przedsiębiorców (a także: instytucje otocze-
nia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżeto-
we, uczelnie), PArP korzysta ze środków budżetu państwa oraz funduszy euro-
pejskich. zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po wejściu przez Polskę do 
Unii Europejskiej, PArP oferowała przedsiębiorcom wsparcie finansowe, szko-
leniowo-doradcze i informacyjne. W 2015 r. Agencja jest odpowiedzialna za re-
alizację działań w ramach trzech programów operacyjnych: innowacyjna go-
spodarka, Kapitał ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, a także  progra-
mów nowej perspektywy budżetowej 2014–2020: inteligentny Rozwój, Polska 
Wschodnia oraz Wiedza, edukacja i Rozwój.

PArP posiada doświadczenie nie tylko w przekazywaniu unijnej pomocy 
przedsiębiorcom. Od kilku lat w Agencji działa ośrodek badań nad Przed-
siębiorczością, którego zadaniem jest prowadzenie badań z zakresu przedsię-
biorczości, innowacyjności, zasobów ludzkich i usług wspierających prowadze-
nie działalności gospodarczej. W oparciu o ich wyniki powstają założenia dla 
kolejnych programów pomocowych, które odpowiadają na zidentyfikowane po-
trzeby przedsiębiorców. Od 2013 r. PArP realizuje projekt pilotażowy służą-
cy analizie wpływu projektowanych i istniejących regulacji na sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP).

PArP zainicjowała utworzenie Krajowego Systemu usług dla MSP (KSU). 
KSU oferuje doradztwo dla firm na każdym etapie prowadzenia działalności: od 
rejestracji działalności, poprzez sprawne prowadzenie i zarządzanie firmą, aż po 
zawieszenie lub zakończenie działalności. Wszystkie ośrodki KSU (około 200) 
działają na podstawie wypracowanych Standardów Usług, dzięki czemu przed-
siębiorca może być pewien, że otrzyma usługę najwyższej jakości. 
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działający przy PArP ośrodek sieci enterprise europe Network daje szan-
sę przedsiębiorcom na skorzystanie z możliwości rynku ogólnoeuropejskiego. 
Ośrodek oferuje nieodpłatne kompleksowe usługi obejmujące informacje, szkole-
nia i doradztwo, przede wszystkim z zakresu prawa i polityki Unii Europejskiej, 
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą, dostępu do źró-
deł finansowania, internacjonalizacji przedsiębiorstw, transferu technologii oraz 
udziału w programach ramowych UE. Ponadto, sieć Enterprise Europe Network  
pomaga przedsiębiorcom w znalezieniu partnerów zagranicznych oraz w organi-
zacji ich udziału w targach i misjach gospodarczych.

PArP jest także operatorem projektu Polski Most Krzemowy, który ma 
na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na ry-
nek Stanów zjednoczonych.

PArP systematycznie dopasowuje ofertę informacyjno-doradczą do zmie-
niających się potrzeb przedsiębiorców oraz pojawiających się nowych kanałów 
komunikacji. Agencja dysponuje kilkunastoma specjalistycznymi portalami 
internetowymi i społecznościowymi, oferującymi szkolenia e-learningowe, e-
booki, transmisje ze spotkań szkoleniowych i konferencji, informacje na te-
mat  możliwości ubiegania się o wsparcie, bazy wiedzy, publikacje, wyniki  
badań. 

Agencja jest również zaangażowana w  przygotowanie udziału Polski  
w Wystawach światowych eXPo. Po Saragossie (2008), Szanghaju (2010) PArP 
jest głównym operatorem przedsięwzięcia EXPO w Mediolanie (2015).  Udział 
Polski w Wystawie światowej EXPO 2015 w Mediolanie to szansa na nawiąza-
nie kontaktów między polskimi producentami wysokiej jakości surowców, pro-
duktów spożywczych, a także technologii i maszyn dla branży rolno spożywczej 
z zagranicznymi kontrahentami. Informacje na temat polskich firm zaangażowa-
nych w realizację programu gospodarczego dostępne są na stronie www.expo.gov.
pl/promocja-gospodarcza

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat programów wspar-
cia oferowanych przez PArP dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia 
biznesu, mogą skorzystać z infolinii prowadzonej w ramach informatorium 
PArP.
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