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Przedsiębiorczość w ostatnim trzydziestoleciu wybuchła z zaskakującą 
siłą, także dlatego, że przetrwała czas niszczącego ją wcześniej Peerelu. 
Najpierw bezwzględnie zwalczana, potem ledwo tolerowana, po przemianie 
ustrojowej została wypisana na sztandary. Potępiani wcześniej prywaciarze, 
badylarze, spekulanci, cinkciarze – przetrwali wszystkie peerelowskie etapy, 
by stać się niemal prekursorami nowych czasów.

Przełom 1989/90 roku miał rewolucyjny przebieg głównie w sferze 
gospodarczej – tu przemiany życia publicznego zachodziły na wielką 
skalę. W początkowym okresie niektóre ich wymiary sprawiały wrażenie 
wyrywających się spod wszelkiej kontroli. Jednak z czasem następowała 
stabilizacja. Przedstawiamy opowieść o trzech dekadach uwolnionej 
przedsiębiorczości, która najpierw ruszyła z siłą żywiołu, a potem dała się 
wpisać w ramy demokratyzującego się państwa. Naszymi przewodnikami są 
ludzie przedsiębiorczy. Rzeczywistość potwierdziła, jak zasadniczy jest to dla 
Rzeczpospolitej fundament gospodarki.
Dwie poprzednie realizacje – Przedsiębiorczość po polsku i Siedem dekad 
polskiej przedsiębiorczości – ukazały się w dziesięcio- i piętnastolecie 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodziło o przekaz o takim 
stopniu uniwersalności, by zestawiając kolejne etapy tej historii można 
było zrozumieć dokonujący się proces. To ważne, skoro właśnie w sferze 
przedsiębiorczości niepodległość udaje się Polsce najlepiej.

Redakcja

WPROWADZENIE



← Puste półki 
w sklepach, 
Warszawa, 
1981 
Fot. Cezary 
Langda / PAP 
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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 roku manifeście 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego zapowiedziane zostaje przywrócenie 
przedwojennej własności. Głosi się też hasło ODBUDOWy KRAJU oparte na trzech 
równoprawnych sektorach – państwowym, spółdzielczym i prywatnym.

↓ Ul. Marszałkowska, Warszawa, 1945 
Fot. Wacław Żdżarski 
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Z manifestu PKWN 

Kraj wyniszczony i wygłodzony czeka na wielki wysiłek twórczy całego narodu. Krzywdy, 
zadane przez okupantów, muszą być jak najprędzej naprawione. Własność, zrabowana przez 
Niemców poszczególnym obywatelom, chłopom, kupcom, rzemieślnikom, drobnym i średnim 
przemysłowcom, instytucjom i Kościołowi, będzie zwrócona prawowitym właścicielom. Majątki 
niemieckie zostaną skonfiskowane. […]

Zniesione zostaną niemieckie znienawidzone zakazy, krępujące działalność gospodarczą, obrót 
handlowy między wsią i miastem. […] Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, 
również znajdzie poparcie państwa.

Moskwa, 21 lipca 1944   [77]

← Księgarnia w ruinach, 
Warszawa, 1945 
Fot. PAP 
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Hilary Minc 
(Członek Biura PolitycznegoKC Polskiej Partii Robotniczej) w wystąpieniu na plenum KC 

My jako państwo demokratyczne nie moglibyśmy teraz wziąć bezpośrednio pod swoje wpływy całej 
produkcji przemysłowej, rzemiosła i produkcji rolnej. […] Byłoby największym błędem, gdybyśmy 
teraz chcieli oddalić od produkcji drobnych przedsiębiorców, rzemieślników, wziąć wszystko w ręce 
państwa i ciągnąć za sobą drobną wytwórczość, całe rzemiosło. To byłoby niesłuszne. Musimy 
dzisiaj koncentrować się na wielkich zakładach przemysłowych. […] Łódź, Katowice, Poznań, 
Bydgoszcz – to dziś martwe ulice, rzędy zamkniętych sklepów… Czy my to ruszymy sami? Czy 
potrafimy sami obsadzić ludźmi wszystko? Nie, nie potrafimy. 

Warszawa, luty 1945  [50]

Bronisław Pindelski
(Właściciel lodziarni) 

Komuna głosiła w radiu, prasie i na afiszach popularny slogan o trzech równorzędnych sektorach: 
państwowym, spółdzielczym i prywatnym. […] 

Zdobyty lokal odnowiłem i wyremontowałem. Na moje zamówienie stolarz, specjalista od mebli 
sklepowych, wykonał w krótkim czasie piękne lady, wysokie półki i ozdobne stoliki z krzesełkami. 
[…] Po otwarciu sklepu różne pyszności i przyjemna obsługa ściągały tłumy ludzi, żądnych słodyczy 
po długoletnim „poście” podczas okupacji niemieckiej. […] Wykorzystałem posiadaną kamerę 
filmową oraz projektor. Nakręciłem film o tematyce mikołajowej: jak dzieci otrzymują od św. 
Mikołaja różne 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 odzyskałem. 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]
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↑  Robotnicy ustawiają na cokole rzeźbę autorstwa Barbary Zbrożyny Przekupka Mariensztacka, 
Warszawa, po 1949 
Fot. Jerzy Konrad Maciejewski / Ośrodek KARTA
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Hilary Minc 
w przemówieniu na uroczystościach  pierwszomajowych

Dzisiaj wychodzimy na ulicę w dniu 1 maja z hasłami […] walki o zwalczanie marnotrawstwa, 
o gromadzenie oszczędności po to, aby pokonać za parę miesięcy te trudności i pójść dalej, 
w kierunku podwyższenia dobrobytu mas pracujących. […] Chcemy, aby rozwijała się inicjatywa 
prywatna, ale wszyscy ci, którzy próbują obedrzeć ludzi pracy, będą zwalczani. Wygraliśmy bitwę 
o produkcję, postaramy się wygrać bitwę o handel. 

Katowice, 1 maja 1947 [4]

Polska przejmuje wzorce ekonomii sowieckiej. Wiosną 1947 roku Hilary Minc, minister 
przemysłu i handlu, rzuca hasło BITWy O HANDEL. Wszelka działalność gospodarcza ma 
zostać podporządkowana centralnemu planowaniu. Uchwalony w lipcu 1950 roku 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.

→ Pochód pierwszomajowy,  
Warszawa, 1 maja 1946  
Fot. Świerczyński / PAP 
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Stanisław Tołwiński 
(Prezydent Warszawy) w referacie na posiedzeniu Warszawskiej Rady Narodowej 

Walka klasowa w społeczeństwie stolicy jest faktem. Ludzie zajmujący się handlem, nierzadko 
spekulacją, poobrastali w piórka, rozmaici organizatorzy odbudowy Warszawy z ramienia 
inicjatywy prywatnej zapewnili sobie warunki życia znacznie lepsze od przeciętnego poziomu 
ludzi pracy, wolny zawód wykorzystywany jest często wbrew interesowi publicznemu i wiąże jego 
przedstawicieli z warstwami pasożytniczymi, organizacja handlu detalicznego sprzyja wyzyskowi 
ludzi pracy, obniżaniu 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 
kapitalistycznych w tych dziedzinach naszej gospodarki, 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 wypierając 
elementy kapitalistyczne. […]

– Udoskonalić organizację i pogłębić metody socjalistycznego planowania jako podstawowego 
narzędzia kierownictwa gospodarki narodowej i mobilizacji jej wewnętrznych rezerw. 

Warszawa, 21 lipca 1950  [76]
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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.

↑  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 potajemny 
skład mięsny należący do małżeństwa Wysockich, właścicieli sklepu rzeźnickiego. Mięso, smalec, 
podroby, wędliny… Jeszcze, jeszcze i jeszcze. Ogółem ujawniono około dwóch ton towaru, 
pochodzącego z przydziałów przeznaczonych dla świata pracy i z nielegalnego uboju. Brudne, 
cuchnące 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 
społeczeństwo 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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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. Musimy zbadać 
pańskie machlojki. Każdy prywaciarz to złodziej i kombinator. Na ulicy Obrońców Stalingradu nie 
może istnieć żaden prywatny sklep. To jest hańba dla tej bohaterskiej ulicy. 
[…] W tym czasie pomocnicy rewidenta zaczęli odsuwać od ścian półki i lady. 
– Zwińcie też wykładzinę podłogową! Może tam ukrył dolary. To parszywe pieniądze wrogów ludu 
pracującego. Jak znajdziemy, będziesz pan siedział. 
Nagle zauważyłem, jak duży regał z towarem zaczyna się chwiać i może runąć. Zobaczyłem też, że 
popękały niektóre lustra w tyle półek, gdzie stały butelki z winami. 

– Proszę ostrożnie! – zawołałem. – Pękają lustra! Zachowujecie się jak gestapowcy…
– Coś pan powiedział?! – krzyknął rewident. –  
[…] Drogo będą cię te wyzwiska kosztowały, ty malutki kupczyku! […]
Efektem tej superkontroli był gigantyczny domiar podatkowy. 

Kraków, lipiec 1950  [33]
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Po październiku 1956 roku 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,  ale bardziej tolerowanym. Polityka wobec 
nich przybiera formę kolejnych fal liberalizacji i „przykręcania śruby”, objawiającego się 
głównie poprzez ucisk fiskalny i urzędniczą obstrukcję.

↑  Przenośny warsztat ostrzenia noży, 1957 
Fot. Bolesław Miedza / PAP
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Danuta Piontek
(Przedsiębiorca z branży tekstylnej)

Zatrudniałam wielu ludzi. Zawsze prowadziłam każdy swój biznes bardzo solidnie, ponieważ nie 
byłam nastawiona na szybkie i nielegalne zrobienie pieniędzy. U mnie była stabilność w interesach. 
[…] Wobec tego byłam skrupulatna w angażowaniu i zwalnianiu pracowników. Przy kilkudziesięciu 
ludziach rotacja była spora. Wydział Finansowy przyjął taką zasadę: w ciągu roku np. przewinęło się 
100 osób, więc każdą osobę zgłoszoną, czy przepracowała 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, które 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 argumentem dla oskarżycieli. Jaki może 
być komentarz? W rezultacie okazało się, że była to typowa nagonka na kogoś, kto zarabia, jest lepszy 

– trzeba 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]

→ Warsztat szewski, 
Racibórz, 1957 
Fot. Henryk 
Grzęda / PAP
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Stefan Kisielewski
(Publicysta w dzienniku)

Trwa w prasie dosyć autentyczny spór o „prywaciarzy”, czyli prywatne rzemiosło i usługi. „Kurier 
Polski” broni ich ostro przed atakami demagogów, wskazując na to, że wielki przemysł maszynowy, 
okrętowy i inny kooperuje z nimi, oni dostarczają precyzyjnych części, których inaczej nigdzie by się 
nie dostało. Ale atak ma podłoże ideologiczne, co im tam sprawy produkcyjne! Klaudiusz Hrabyk, 
superidiota, grzmi w „Życiu Warszawy”, że cała Polska pogardza prywaciarzami, którzy zbijają 

„wór złota”, że nigdy badylarz czy sklepikarz nie mógłby reprezentować „socjalistycznego narodu” 
i tym podobne brednie. A o prywatnych chłopach (połowa społeczeństwa) łaskawca zapomniał. 
I o tym, że np. sprzedawca 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]

Adam Wajda
(Właściciel sklepu obuwniczego)

Kusiak [Jerzy, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej] rozprawił się prawie ze 
wszystkimi prywatnymi sklepami. Próbowałem wtedy dostać się do Gomułki. Wujkowie mojej 
żony bawili się z nim na jednym podwórku […]. Nie dopuścili mnie do niego, ale dostałem się do 
jego sekretarza ekonomicznego. Przedstawiłem moją sytuację, […] po czym otrzymałem przesyłkę 
z kopią pisma, w którego autentyczność trudno mi uwierzyć. […] Wnosiło o rozpatrzenie sprawy 
Adama Wajdy i wydanie zezwolenia na handel z uwagi na zasługi okupacyjne i wojenne (posiadałem 
rzeczywiście Krzyż Kawalerski i Partyzancki). Kusiak rozpatrzył, ale zezwolenia nie wydał. 
Z wyjątkową pasją tępił zarówno handel, jak i rzemiosło. […]

Trzeba być zaciętym chłopem z Małopolski, żeby przetrwać te wszystkie lata, przetrzymać i Kusiaka, 
i [Jana] Szydlaka, którzy „likwidowali” prawie każdego kupca. […] Nie istniały żadne stałe zasady. 

Poznań, lata 60. [6]
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20 listopada 1964 roku 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 roku.

↑  Stanisław Wawrzecki (w centrum) podczas procesu, Warszawa, 1965 
Fot. Bolesław Miedza / PAP 

↑  Dostawa do sklepu mięsnego, Orneta, 1963 
Fot. Andrzej Baturo / FORUM 
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Jacek Wasilewski
(Adwokat)

Afera mięsna była okrutną sprawą. Na ławie oskarżonych zasiedli ludzie, którzy dokonali dużej liczby 
drobnych przestępstw. Ale skazano ich za co innego. Wawrzeckiego – za przywłaszczenie 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: słuchaj Wojtku, Zenku, idę po południu z kumplami do restauracji, potrzebuję parę 
złotych. Kierownik wyciągał pieniądze i dawał dyrektorowi. Co to miało wspólnego z zagarnięciem 
mienia społecznego? Poważny prawnik zakwalifikowałby to jako tzw. przestępstwo czynnego 
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. 

Warszawa, czerwiec 1999  [55]

Z anonimowego listu do Polskiego Radia 

Głęboko zostałem wstrząśnięty, gdy usłyszałem wyrok śmierci w sprawie tych aferzystów mięs- 
nych. 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 morderców, którzy zabrali pieniądze i życie ludzkie, i zdrowie, i osierocili rodzinę. 
Powiedz, Falo, gdzie tu sprawiedliwość, gdzie tu prawo, gdzie tu trochę ludzkości. Stanowczo żaden 
uczciwy człowiek z tym się nie zgodzi. Natomiast oburzyły mnie głosy, które przez radio i w prasie 
usiłują mi wmówić, że to trzeba komuś życie odebrać dla dobra społeczeństwa i jakoby społeczeństwo 
tego od sądu oczekiwało. 

Wola Skarbkowa, luty 1965  [51]
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Z anonimowego listu do Polskiego Radia 

W naszej okolicy – wieś Nowa Wola Prażmowska, grom[ada] Prażmów, pow. Piaseczno, woj. 
Warszawa – znajduje się jeden spekulant, który handlował mięsem już od paru lat. Skupował 
zezwolenia na ubój, a w gminie tłumaczył się, że ma swoje własne świnie. Jednak to spekulowanie 
się wydało 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 dopilnowanie tej sprawy, żeby dostał surowy wymiar kary. A ten spekulant nazywa się W. 
Wacław.

Nowa Wola Prażmowska, luty 1965  [51]

↑ Rozładunek mięsa, Wrocław, maj 1955 
Fot. Ośrodek KARTA 
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W grudniu 1970 roku 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.

Stefan Kisielewski 
w dzienniku 

W Warszawie absurdalne kłopoty z mieszkaniem, nieustające targi z malarzami i instalatorami 
nowego gazu. W rezultacie w mieszkaniu zamęt i okropnie zimno, bo mamy przecież w kaloryferach 
ogrzewanie gazowe, którego nie można używać, dopóki „komisja” badająca kominy nie pozwoli. 
Komisja owa zaś pewno nieprędko pozwoli, bo renowację kominów robi przedsiębiorca prywatny 
(państwowi są zajęci), a ten nie ma cementu, bo prywatnym się cementu nie przydziela, wobec czego… 
typowa socjalistyczna historyjka bez wyjścia. 

Warszawa, 15 października 1974  [40]

↑  Dziewczyny z lodami, Warszawa,  
lipiec 1970 
Fot. Jarosław Tarań / 
Ośrodek KARTA
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↑ Fotograf na odpuście, Piekoszów, lato 1979  
Fot. Krzysztof Wójcik / FORUM 

Mieczysław F. Rakowski
(Redaktor naczelny „Polityki”) w dzienniku

Miałem okazję przyjrzeć się pracy I sekretarza KW. Opowiadał: „Kiedy przychodzą do mnie 
towarzysze i domagają się decyzji, to ja im odpowiadam: ja nie rządzę, drodzy towarzysze. To 
wy rządzicie”. Chodziło o prezydenta miasta. A potem, kiedy jechaliśmy jakąś ulicą, wskazał na 
prywatny sklepik i powiedział: „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 szemrania. No to kazałem dodać jeszcze pół miliona. Nie wytrzymał. I już go 
nie ma”. Ot, tak rządzi nasz miły sekretarzyk. Niech go szlag trafi.

Wrocław, 13 marca 1975  [84]
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↑ Stragan na Nowym Świecie, Warszawa, 1970 
Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

Henryk Tkaczyk 
(Właściciel firmy produkującej urządzenia elektrotechniczne) w gazecie „Kulisy” 

Produkuję bardziej uniwersalne sprawdzarki [urządzenia wychwytujące niedokładności 
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. Donoszą tym 
firmom o moich rozwiązaniach. […] Dlaczego tak się dzieje? Niech pan nie zadaje naiwnych pytań. 
Niech pan lepiej pojedzie na Targi do Poznania. Jak to po co? Chociażby po to, żeby przekonać się, 
iż zbyt często szczęk kieliszków zagłusza dźwięk prowadzonych rozmów. Za dużo się tam wznosi 
toastów na cześć przedstawicieli firm zachodnich. 

1979  [34]
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↑  Sklep mięsny, ok. 1979 
Fot. Lech Kowalski / REPORTER 
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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). 

→ Sprzedaż sprzętu 
gospodarstwa 
domowego, 
Warszawa, 1983 
Fot. Jerzy Kośnik 
/ FORUM
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Irena Eris
(Właścicielka firmy kosmetycznej) 

Sanepid chciał na przykład, żebyśmy zrobili digestorium. To jest takie zamknięte szklane 
pomieszczenie ze specjalnym wyciągiem, gdzie pracuje się z substancjami toksycznymi. 
Potwornie drogie, w Polfie było tylko jedno. A nam kazali je montować w wytwórni kosmetyków. 
Kompletna abstrakcja. Na szczęście skończyło się na wiatraczku, który wmontowaliśmy 
w okno. Potrzebowaliśmy zaświadczenia od straży pożarnej. Przyjechała. Strażak zajrzał do 
skrzynki elektrycznej. Wszystko było nowe, świeżo wymienione. A on twierdzi, że bezpieczniki 
były „drutowane”, czyli używane. Zaświadczenie wystawi owszem, ale jak zapłacę mandat. 
Zdenerwowałam się. Powiedziałam, że żadnego mandatu nie zapłacę, bo tam nie ma żadnego 
„drutowanego” bezpiecznika! […]

Wróciłam do domu strasznie zrezygnowana. Nie chciałam już prowadzić żadnej działalności. 
Poskarżyłam się mężowi. A on powiedział: „Słuchaj, trzeba było zapłacić mandat, miałabyś 
już zaświadczenie. A strażak? Strażak ma plan do wykonania i ileś mandatów musi wystawić”. 
Posłuchałam męża, mandat zapłaciłam, straż dała mi zaświadczenie. 

Gołków k. Piaseczna, 1982 [96]

→ Prywatny warsztat  
samochodowy, 
Warszawa, 1982 
Fot. Chris Niedenthal 
/ FORUM 
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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 znajomych 
kierowców. Sześć sztuk za pół litra. Ja wyjąłem z malucha tylne siedzenia i prawy fotel, założyłem 
bagażnik na dach i pojechałem do Malborka. Zabrałem wszystkie i zaspokoiłem 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 sztukę, ale już z bieżnikiem, sprzedawałem temu samemu 
człowiekowi za 5000 zł. 

Malbork, początek lat 80. [14]

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 
obywatela PRL. Oskarżenie co najmniej idiotyczne, ponieważ żaden premier żadnego państwa 
na świecie 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 zarobków, podobnie jak przeciętny obywatel PRL, nie inwestuje w rozwój produkcji 
rynkowej i eksportowej 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 najostrzejszych ze znanych mu na świecie przepisów podatkowych, według 
których państwo inkasuje ⁴⁄₅ jego dochodu. Miałby Soszyński tę resztę rozrzucać, jeżdżąc po kraju 
w stroju łowickim na drabiniastym wozie? 

Poznań, 1983–84  [32]
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↑ Jarmark, Stadion Skra, Warszawa, 1982 
Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA
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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. 

↓ Puste półki sklepowe, Warszawa, 1989 
Fot. Leszek Wdowiński / PAP 
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Z memoriału Jerzego Urbana, Stanisława 
Cioska i gen. Władysława Pożogi dla gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego

Społeczeństwo nie wierzy w nasze koncepcje, 
programy, plany społeczno-gospodarcze, 
zapowiedzi. Nie jest skłonne do działań, do których 
zachęcamy, a już tym bardziej do wyrzeczeń, 
ponieważ nauczyliśmy je, że nasze koncepcje 
i zapowiedzi w znacznym stopniu kończą się na 
słowach. […] Społeczeństwo wyczuwa, że sami 
kierownicy gospodarki nie wierzą w to, co głoszą, 
i zapowiadają, gdyż ulegają filozofii niemożności, 
przekonaniu, że bardzo mało realnie można 
zrobić. Rozwiązywanie najprostszych 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 tylko 
w sposób zgodny z interesami zbiorowości. 
[…] Potrzebne są jednak konkretne inicjatywy 
stymulujące samozaradność, a także produkcję, 
jej dobrą jakość. Godna rozważania byłaby na 
przykład myśl o spółkach robotniczych jako 
czymś pokrewnym wobec systemu brygadowego, 
lecz idącym dalej. […] Można wyobrazić sobie 
również w tych spółkach kapitał mieszany 
państwowo-prywatny. 

Warszawa, styczeń 1987 [67]

↑ Stragan uliczny, Częstochowa, 1982 
Fot. Krzysztof Pawela / FORUM 
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Maria Reiss-Suchanek
(Księgowa) w dzienniku 

Generał Jaruzelski obiecał wielkie zmiany i dotrzymał słowa. Dziś oznajmiono nowość – a w zasadzie 
było to do przewidzenia, bowiem żyjemy od podwyżek do podwyżek. Tym razem bardzo znaczna 
podwyżka cen, etyliny aż o 21%. W tej chwili oglądam „Trybunę Sejmową” i dowiaduję się, że 
nowe ceny umocnią wdrożenie II etapu reformy. Już siódmy rok jesteśmy raczeni reformą… Jestem 
przerażona. Moja nowa emerytura znowu będzie za niska na potrzeby. Zmęczona jestem tym 
wszystkim, 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]

Piotr Andrzejewski 
(Dziennikarz) w artykule w tygodniku „Wprost”

Tragedią naszą jest to, że mimo kilku lat gadania o reformie, a nawet wprowadzania 
jej instytucjonalnych podwalin, nie potrafimy wprzęgnąć w tworzące się mechanizmy 
ludzkiej inicjatywy i aktywności gospodarczej. […] Niestety […] poprzez moralne oburzenie 
i propagandowe 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 mieszkaniowego do handlu 
pieczywem – wszędzie pełno jest ludzi, którzy wyobrażają sobie, że skomplikowaną rzeczywistość 
uporządkować można administracyjnymi zarządzeniami. Bezsens ich działań przywodzi niekiedy 
na myśl tuwimowski szczyt praktyczności: zakup ciasnych butów przez człowieka, który znalazł na 
ulicy pudełko z plastrem na odciski. 

Poznań, sierpień 1985 [13]
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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 Hoogte 
/ East News 
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Jerzy Mazgaj
(Student germanistyki)

Mieszkaliśmy z żoną w akademiku, właśnie urodziła nam się córka i nie mieliśmy pieniędzy na 
nic. […] Zrobiłem więc kurs pilota wycieczek Orbisu i zacząłem jeździć do Wiednia. Strasznie się 
stresowałem, gdy trzeba było uczestnikom opowiedzieć o historii tego miasta, o Habsburgach, ale 
oni mówili: „Spokojnie, panie Jurku, jedziemy na Mexico Platz, będziemy 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 paczek 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, najliczniejsza, to ci, 
którzy wyjeżdżają raz do roku i trwożliwie usiłują przemycić trochę szmatek czy radiomagnetofon. 
Ci niewiele ryzykują i niewiele zyskują. Druga grupa to hurtownicy. Jedzie się z reguły raz, 
maksimum dwa razy i wywozi przykładowo dwieście lisów z Rumunii. Trzeba wówczas przekupić 
przynajmniej kuszetkowego. W rezultacie albo jest wielka forsa, albo co najmniej przepadek 
towaru i stempel „zarubieżnyj spekulant”. Jest wreszcie trzecia grupa, do której ja należę. W moim 
przypadku wchodzi w rachubę wyłącznie legalność, duża liczba wyjazdów i drobiazgowa znajomość 
rynków. 

Maj 1986 [78]
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Piotr Andrzejewski
(Dziennikarz) 

Pan Krzysio osiąga na pomarańczach, kupionych w Hamburgu za 1,6 marki, stuprocentowy zysk. 
Pan Krzysio może nam się oczywiście, jako chciwiec i człowiek niesympatyczny, nie podobać. 
Przyznam jednak, iż jeszcze bardziej nie podoba mi się fakt, że biurokratyczny aparat naszego 
handlu do dziś nie potrafi rozwiązać problemu zaopatrzenia naszego rynku w cytrusy. A kiedy ten 
moloch ogłasza z biciem w tarabany, że zawali polski rynek cytrynami, a następnie dopuszcza 
do tego, że połowa owoców gnije przed dotarciem do sklepów, to gdzie jest, pytam, inspekcja 
robotniczo-chłopska? Kim powinna się ona zająć przede wszystkim – panem Krzysiem czy 
macherem odpowiedzialnym za cytrynowy skandal? 

Poznań, lipiec 1986 [72]

↑ Samochód z Polski z moskwiczem-zabawką na dachu, Berlin, 1989  
Fot. Erik-Jan Ouwerkerk / Hollandse Hoogte / East News 
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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 roku 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. 

↑ Hala zakładów włókienniczych, Łódź, 7 czerwca 1990 
Fot. Tomasz Wierzejski / Agencja Gazeta 
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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 niedowierzająco. Wtedy nie mówiono o prywatyzacji, tylko o akcjonariacie 
pracowniczym. Ja mówiłem: dobrze, zgadzam się na akcjonariat pracowniczy, potem te wszystkie 
fabryki sprzedam spod młotka, bo one zbankrutują – 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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↑ Przed kantorem wymiany walut, Warszawa, sierpień 1989 
Fot. Krzysztof Wójcik / FORUM 



1 9 4 4    PRL

43

 1 9 8 9

Z Ustawy o działalności  gospodarczej

Art. 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na 
równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. 

Art. 2. […] Podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, zwanym dalej „podmiotem 
gospodarczym”, może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie 
mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa […].

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

Art. 5. Podmiot gospodarczy może zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie i bez 
pośrednictwa organów zatrudnienia. 

Warszawa, 23 grudnia 1988  [19]

Mieczysław F. Rakowski 
(Premier)

Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że system, który powstał w Polsce po drugiej wojnie 
światowej, przegrał w skali historycznej. Trzeba go zastąpić innym, po prostu wydajnym. Powstaje 
jednak pytanie, czy mogą to uczynić ci, którzy zbudowali obecny? 

Warszawa, 11 grudnia 1988 [85]



← Manifestacja pod 
Pałacem Kultury, 
Warszawa,  
21 marca 1991  
Fot. Sławomir 
Sierzputowski / 
Agencja Gazeta 
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Zwycięstwo „Solidarności” w wyborach 
4 czerwca 1989 roku oraz powstanie 
rządu Tadeusza Mazowieckiego 
otwiera drogę do systemowych zmian 
ekonomicznych. 28 grudnia 1989 
roku 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.

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. 
Zlikwidowaliśmy osiem etatów – trzeba jakoś oszczędzać. 

Poznań, styczeń 1990  [31] 

↑ 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 



1 9 8 9    Uwolnienie

47

 1 9 9 4

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. 
Alternatywa, którą proponujemy – to życie udane zamiast udawanego. […] Trzeba jasno powiedzieć: 
wyczekiwanie nie poprawi tych warunków, a tylko pogorszy je. Gospodarka polska jest ciężko 
chora. Konieczna jest operacja – głębokie chirurgiczne cięcie. […] Przemiana, której dokonujemy, 
jest przełomowa, ma unikalny w dziejach charakter. Przypadł nam los pionierów, świat patrzy 
na Polskę z uwagą. Decydując się na ten krok, zdajemy sobie sprawę z jego niepowtarzalności 
i niebezpieczeństw, ale też w pełni jesteśmy przekonani o realności zadania, o jego społecznej 
słuszności. Szansy, która stoi przed nami, nie można zmarnować.

Warszawa, 17 grudnia 1989  [89]

→ Leszek Balcerowicz, 
maj 2006 
Fot. Andrzej 
Świetlik / Forum
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← Lech Wałęsa, 
kwiecień 1990 
Fot. Stefan 
Kraszewski / PAP

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 Polsce dobrze pracować. Ale nawet ci, którzy tak mówią, wiedzą, 
że Polacy pracują dobrze i skutecznie wszędzie tam, gdzie widzą sens i pożytek 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 
wysiłki zostały zmarnowane. […] Pokażcie mi ludzi, którzy by dobrze przez dziesięciolecia pracowali 
w takim systemie! Czy oni też nie ulegliby zwątpieniu?

Waszyngton, 15 listopada 1989  [104] 
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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. 

← Domy Towarowe 
Centrum, Warszawa, 
styczeń 1992 
Fot. Michał Mutor 
/ Agencja Gazeta 

Andrzej Laskowski
(Przedsiębiorca)

Właśnie zbudowaliśmy fabrykę [okien] za kilka milionów dolarów. Patrzę, stoi [w księgarni] gruba, 
niebieska książka z napisem: „Windows”. Serce mi zabiło, myślę sobie: super. […] Po angielsku – 
mówi się trudno […]. Przyjechał 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”. Otwiera książkę, przygląda się – i spada z krzesła ze 
śmiechu. […] W końcu powiedział: „To jest Windows Microsoftu!”. Tak byliśmy przygotowani do 
biznesu i świata. 

Warszawa, 1990  [107]



1 9 8 9    Uwolnienie

50

 1 9 9 4

Jarosław B. 
w liście do redakcji „Kobiety i Życia”

Byłem przeciętnym, szaruteńkim urzędnikiem w jednej z centralnych instytucji stolicy. Siedziałem 
sobie za biurkiem, przekładałem papiery z prawa na lewo, uczestniczyłem w wielogodzinnych 
naradach, z których następnie nic nie wynikało, co jakiś czas otrzymywałem drobne podwyżki, 
z których byłem niezmiernie dumny i – jako czterdziestokilkulatek – zacząłem już wyglądać 
emerytury. Gdy zapadła decyzja o rozwiązaniu mego biura, byłem przekonany, że mam do czynienia 
z końcem świata. […]
Przypadek, tramwaj nr 15 w Warszawie, postawił na mojej drodze kolegę z technikum. Wituś 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 czego żyje mój dawny kolega. 
A on żył po prostu ze swojej wiedzy. Przypomniał mi, że jesteśmy przecież technikami ekonomistami, 
że ja zaliczyłem na dodatek studia socjologiczne. […]
Zaczynałem powolutku, ostrożnie, z duszą na ramieniu, ale jakoś krok po kroku wszystko 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 rachunek 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: „Panie dyrektorze, ja 
panu zrobię taki program, że będzie pan codziennie na bieżąco wiedział, co się dzieje w firmie, jakie 
pan ma koszty”. On mówi: „Taak?”. I zrobiłem. Pokazał kolegom, przyszło następne zamówienie 
i następne. I tak firma rosła.
Chyba byliśmy dobrzy. Zaczęliśmy wchodzić na poziom wyższy od marzeń. […] Będąc facetem bez 
grosza, zbudowałem własną firmę, która w kraju sprzedawała więcej komputerów niż wszystkie 
firmy amerykańskie razem wzięte. 

1989 [48]
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↑ Pracownicy firmy 
Optimus,  Nowy Sącz, 
listopad 1993 
Fot. Aleksander 
Jałosiński / FORUM

→ Piotr Voigt, biznesmen 
z branży 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 placów na chodniki w centrach 
miast. Handel giełdowy – do niedawna charakteryzujący 
weekend po polsku – pączkuje na inne dni tygodnia. I wbrew 
powielanym mitom, że jako nacja jesteśmy antytalentem 
w tej konkurencji, handlarze rodzą się ostatnio na kamieniu! 
O dziwo – prywatnej inicjatywie przybyła (pogoniona 
widmem bankructwa) inicjatywa państwowa: różnej maści 
fabryk, zakładów i spółdzielni, 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 sprzedających i kupujących. Przez 
stadion przewija się około 20–30 tysięcy kupujących dziennie. 
Widziałem bazary i targowiska za granicą, m.in. w Delhi 
i Bombaju. Moim zdaniem, nie ma na świecie takiego drugiego 
miejsca jak warszawski stadion.

Warszawa, kwiecień 1993  [66]

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. 

↑ Handel uliczny przy 
ulicy Marszałkowskiej, 
Warszawa,  
kwiecień 1990  
Fot. Teodor 
Walczak / PAP
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→ Sprzedawcy pieczonych 
kasztanów, Warszawa, 
kwiecień 1992 
Fot. Sławomir Kamiński 
/ Agencja Gazeta

→ Bazar Różyckiego, 
Warszawa, 1989 
Fot. Sławomir 
Sierzputowski / 
Agencja Gazeta 

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 Polacy handlują, czym się da. Przed moim blokiem na 
warszawskim Ursynowie mam ich już cztery, a zanosi się, że wkrótce pojawi się i piąta. 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 wszystkie prowizorki – pozostaną 
w naszym krajobrazie na całe lata. 

Warszawa, wrzesień 1991 [44]
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13 lipca 1990 roku 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.

↓ Giełda Papierów Wartościowych, 
Warszawa, listopad 1993 
Fot. Krzysztof Miller / Agencja Gazeta 
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Waldemar Kuczyński
(Minister przekształceń 
własnościowych) 

Nigdy nie uważałem, że prywatyzacja szybko wydobędzie gospodarkę z kryzysu, ale nie miałem 
wątpliwości co do tego, że trzeba ją szybko rozpocząć, bo jest ona głównym sposobem przebudowy 
naszej gospodarki […]. Sztuczny komunistyczny rynek się załamał, wręcz zniknął, a gospodarki tych 
krajów stanęły wobec konieczności zarabiania pieniędzy poprzez sprzedawanie na rynku o wiele 
bardziej 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 robił. Na dodatek wokół pełno było narodowych psów 
ogrodnika – lepiej, żeby przedsiębiorstwo zbankrutowało i ludzie poszli na bruk, niż oddać je 
obcemu „za tanio”. 

Warszawa, 1992  [52]

Krzysztof A. Lis
(Pełnomocnik rządu ds. przekształceń  
własnościowych w latach 
1989–1990)

Z tą wyprzedażą majątku narodowego to generalne nieporozumienie. Ten majątek pozostanie 
nienaruszony, może się powiększy. My zamierzamy jedynie sprzedawać przedsiębiorstwa. 
Inkasować pieniądze i przeznaczać je na budowę szpitali, szkół, obiektów użyteczności publicznej. 
[…]
Najważniejsze jednak, aby przy przekształceniach własnościowych ostro przestrzegać zasady 
równości wszystkich obywateli, jawności i ogólnej, nieskrępowanej niczym, dostępności.

Warszawa, 1989  [113]
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Witold Zaraska
(Prezes i współwłaściciel  
Exbud SA)

27 września 1990 podpisano akty notarialne, na mocy których powstał Exbud Spółka Akcyjna. […] 
Bałem się, żeby np. nie zabrakło maszyny do pisania. Bałem się, czy na pewno przyjedzie notariusz, 
bo wtedy, wiadomo, wszystko się wali. Na wszelki wypadek umówiłem się z notariuszką kielecką, aby 
przyjechała do Warszawy. Moja pracowniczka zabrała ją do samochodu i czekały pod ministerstwem, 
gdyby coś nawaliło. W naszym kraju zawsze należy spodziewać 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 Kombinatu nie zabezpieczyła w odpowiednim stopniu interesów 
Skarbu Państwa. […] Zastrzeżenia budzi przekazanie na własność Spółce majątku państwowego 
o ewidencyjnej wartości 59 mld zł. […] Niezgodna z przepisami była reprezentacja personalna 
organu założycielskiego wobec Spółki, gdyż osoby upoważnione do występowania w imieniu Skarbu 
Państwa były również w okresie kwiecień–wrzesień 1989 akcjonariuszami i członkami Zarządu 
Spółki.

Warszawa, październik 1989 [98]
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↑ Sprzedaż obligacji Skarbu Państwa, 1990 
Fot. Andrzej Marzec / EAST NEWS 
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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.

← Słup ze słynną reklamą proszku Pollena 2000, 
Warszawa, grudzień 1992 
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta 

Jacek Fedorowicz
(Satyryk)

Cechy uważane za brzydkie – pazerność, egoizm, prywata – w wolnym społeczeństwie, 
w warunkach wolnej konkurencji, działają na korzyść tego społeczeństwa w sposób po prostu 
bezkonkurencyjny. 

Warszawa  [22]
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↑ Dom handlowy BAS, jeden z pierwszych prywatnych dużych sklepów w stolicy, Warszawa, 
maj 1992  
Fot. Krzysztof Wójcik / FORUM 

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 „Peweksu” leżały kupione za miliony dolarów papierosy i alkohol. 
Nie mogąc ich szybko sprzedać, ponosiliśmy dodatkowe koszty. Podobnie było ze sprzętem 
elektronicznym. Przez ostatnie 2–3 miesiące przedsiębiorstwo pozbyło się na wyprzedażach 
większości zapasów. Sprzedawaliśmy je często o 40% taniej niż wynosiła pierwotna cena.

Warszawa, grudzień 1991   [47]
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Artur Dołęgowski
(Współwłaściciel firmy Lider S produkującej słodycze)

Nasza firma istnieje od niedawna, ale udało nam się wypuścić na rynek ciastka, które szybko 
zdobyły uznanie konsumentów. Nazwaliśmy je, z racji dwóch pasków czekolady, którymi są 
ozdobione, „Tygryski”. Po jakimś czasie okazało się, że nasz wyrób jest podrabiany. Zrobiła to 
duża firma z ugruntowaną od lat pozycją na rynku. […] Ponieśliśmy poważne straty, bo handlowcy 
właśnie u nich, jako bardziej znanych, kupują tygryski. Ale na szczęście zgłosiliśmy nazwę i kształt 
ciastek w Urzędzie Patentowym i będziemy walczyć o nasze prawa. 

1993 [103]

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

↓ Witold Zaraska, Prezes firmy Exbud, lata 90 
Fot. Marek Szymański / FORUM 
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↑ Czesław Apiecionek, właściciel 
księgarni Odeon, 1990 
Fot. Marek Szymański / FORUM 

↑ Nowy styl, Warszawa, 
połowa lat 90. 
Fot. Paweł Babala / FORUM 

Stefan Kisielewski
w tygodniku „Wprost”

Ktoś od razu powie, że od tworzenia dzieł są artyści, twórcy, natomiast „szara masa” pracuje 
na chleb i tyle. Otóż jest to nieprawda […]. Istnieje przecież indywidualna twórczość materialna: 
własny warsztat, własny sklep, włas- 
ne biuro czy fabryka […]. Tacy indywidualni twórcy-właściciele, zakochani w swoim 
dziele, stworzyli z czasem mieszczańską klasę średnią, na której opiera się siła i żywotność 
demokratyczno-liberalnych krajów Zachodu […]. Rzemiosło, produkcja, usługi, sprawność, 
skuteczność, doskonałość, wieczny postęp – oto ideał życia […]. […] Czekam […] na wytworzenie 
się produkcyjnej klasy średniej, jedynego fundamentu naszej przyszłej normalności, jedynej 
gwarancji, że Polacy zaczną spędzać życie przyzwoicie, po ludzku, że nie będą nadal wśród 
narodów chorym człowiekiem. 

1991  [64]
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Zbigniew Niemczycki
(Przedsiębiorca)

Po dwóch latach zasadniczych przemian gospodarczych w dalszym ciągu nie mamy autentycznej 
warstwy ludzi biznesu. Nie mamy etosu biznesu, w rozumieniu: jeżeli inwestuję swoje pieniądze 
w swój kraj, to mój biznes będzie tym stabilniejszy, im bogatszy będzie kraj, im bogatsze będzie 
społeczeństwo.

Warszawa, 1994  [28]

Anna Wyka
(Socjolog)

Warto też zastanowić się nad tym, czy ta grupa ma wzory, które mogłaby naśladować. W polskiej 
literaturze jest właściwie tylko Wokulski i trzy wizerunki pierwszych polskich kapitalistów w „Ziemi 
obiecanej”. Potem była już tylko fala kryminałów, w których portretowano „prywaciarzy”, „badylarzy”, 

„cinkciarzy” i „dorobkiewiczów”. Równie odrażający obraz bogatego malowano w filmach i gazetach. 
Co najmniej dwa pokolenia Polaków zostały więc wytrenowane w lekceważeniu wartości takich, jak 
bogactwo, dorabianie się czy tzw. kariera w ogóle.

Warszawa, 1994 [75]

Piotr Gabryel i Marek Zieleniewski
w tygodniku „Wprost”

Zdarzało się w połowie lat 80. przy tworzeniu listy „polskich milionerów”, że gospodarze 
witali reportera „Wprost” w waciakach, w możliwie najbardziej obskurnych pomieszczeniach, 
chowając wcześniej, gdzie popadnie, „zewnętrzne znamiona luksusu”. […] Dziś numer 1 na liście 
najbogatszych może już „mieć czelność” zaprezentować się na tle własnej rezydencji z kortem 
i basenem, we własnym samolocie na dodatek […].

1992 [1]
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↑ Ludzie oszukani przez Lecha Grobelnego. Z pieniędzy wpłaconych do BKO udało  
się odzyskać zaledwie 15%, Warszawa, 1990 
Fot. Sławomir Sierzputowski / Agencja Gazeta 
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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 na ławie oskarżonych w procesie, w którym 
został skazany na 12 lat więzienia, Warszawa, 1995 
Fot. Andrzej Iwańczuk / Agencja Gazeta



1 9 8 9    Uwolnienie

66

 1 9 9 4

Mieszkanka Warszawy

Ludzie przychodzili, kopali w drzwi kantoru [placówki BKO], wrzucali na klatkę świece dymne. Ze 
złości chyba? Pisaliśmy wszędzie: na milicję, do spółdzielni mieszkaniowej, rady narodowej, do 
prezydenta Warszawy żeby zamknąć kantor. Nic z tego!

Warszawa, 1990  [116]

Jan Krzysztof  Bielecki
(Premier RP w 1991 roku) 

W Polsce obowiązuje […] filozofia tymczasowości. O jutrze mało kto myśli, bo jutro może być 
przysłowiowy potop, nie wiadomo, co będzie. Za mało mówiliśmy o moralności w biznesie, o zasadach 
etycznych […], nie przekonywaliśmy, że opłaca się robić biznes w sposób moralny. Bo interesów się 
nie robi raz. Zasada jednorazowego interesu jest zasadą komunistyczną. Biznes polega na zasadzie 
wielokrotnych kontaktów i jeżeli ja raz zagram nieuczciwie, to nikt ze mną drugi raz grać nie będzie. 

Warszawa, 1994 [101] 

Lech Grobelny

Ja mam tych ludzi w dupie. Tylko że ja dałem słowo, że ja ich wkłady gwarantuję swoim majątkiem. 
A ja słowa nigdy nie łamię [w rzeczywistości wierzyciele Grobelnego odzyskali część swoich 
wkładów od syndyka masy upadłościowej jego firmy]. Z drugiej strony, z tej grupy 11300 osób 
nikt nie stworzył Klubu Przyjaciół Lecha Grobelnego. Nikt nie wystąpił w obronie właściciela firmy 
i w obronie swoich pieniędzy. No to ja przepraszam, ale nie mam żadnych moralnych obowiązków 
wobec tych ludzi.

Warszawa, areszt śledczy, grudzień 1992 [70]
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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.

Jan Czyż
(Naczelnik oddziału celnego w Głuchołazach)

Mamy już takich, którzy utrzymują się ze sprowadzania 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 pogranicza w ciągu jednego 
dnia, kursując kilkakrotnie, są w stanie przywieźć do Polski wiele butelek.

Głuchołazy, 1992  [18]

→ Foliowe worki 
z przemycanym 
spirytusem, 1996 
Fot. Jarosław 
Stachowicz / FORUM
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↑ Rosyjscy handlarze w Polsce, wrzesień 1992  
Fot. Michał Mutor / Agencja Gazeta

Celnik z Kostrzyna

Pod maską silnika poloneza mieści się jedenaście magnetowidów, a w napompowanych do granic 
wytrzymałości bezdętkowych oponach –  
cztery miniodbiorniki radiowe lub czterdzieści paczek papierosów.

1997  [3]
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↑ Udaremniony przemyt ponad 5 tys. kartonów papierosów przez 
granicę, Kołbaskowo, 1996  
Fot. PAP

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 rozwój gospodarczy. 
Przemyt pozwala obniżyć realny poziom opodatkowania, korygować błędy w polityce państwa. 
Szkoda, że ceną za to jest powszechny brak poszanowania prawa. Jeśli jednak państwo bez umiaru 
stawia bariery podatkowe, rynek zawsze broni się w ten sposób. To mechanizm gospodarczego 
instynktu samozachowawczego.

1997  [3]
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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 PRL. 

↓ Urząd Skarbowy. Polacy pierwszy raz 
składają zeznania podatkowe, Warszawa, 
27 kwietnia 1993  
Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta 
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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 postawę, że lepiej jest mieć, niż nie mieć. Bo jak się ma, to 
można odjechać, zostawić znajomych w jednym miejscu i po dwóch latach znaleźć się w zupełnie 
innym, dla dawnych kolegów nieosiągalnym, co powoduje potworny ich bunt. Bo ludzie się 
porównują i mówią tak: mieliśmy tyle samo, ja mam taką samą głowę, takie same ręce, nawet 
te same studia skończyłem, więc dlaczego mam gorzej? […] W Polsce uważa się, że osiągnięcie 
sukcesu nie jest wynikiem pracy, wiedzy, nabytych umiejętności, ale jest rezultatem nieczystych 
kombinacji. 

[101] 

Henryk Adamus
(Przedsiębiorca)

Rzemiosło upada, ludzie biednieją, przemysł państwowy nie chce kooperantów, eksport maleje. Za 
stal narzędziową sprowadzoną z zagranicy płacę mniej niż za sprowadzoną z Huty Warszawa. Lepiej 
zdeponować na rok w PKO miliard i otrzymać ponad 800 mln zł niż inwestować w rozwój…

Szczecin, 1991  [21]
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Z archiwum Urzędu Skarbowego

Pan L.W. zakupił ostatnio 40 świń i ma w dodatku sklep. Proszę o skontrolowanie jego działalności. 
[…]

Informuję, że mój sąsiad z bloku, pan P.L., naprawia telewizory w swoim mieszkaniu 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, blacharstwa 
i lakiernictwa bez płacenia podatków. Zawiadamiam o tym uprzejmie. […]
Zawiadamiam, że właściciel spółki X oszukuje państwo na ogromne kwoty i od wielu lat uchodzi 
mu to na sucho. Kiedy o jego machlojkach zacząłem mówić głośno, wyrzucili mnie z pracy. Pan 
Z. bardzo źle traktuje ludzi, płaci im mało. Urzędom nie ujawnia prawdziwych dochodów. Kiedy 
my pracowaliśmy, on rozbijał się swoim mercedesem, jeździł po restauracjach i salonach masażu. 
Musicie zająć się tą nomenklaturą, wziąć się za tych Bagsików i złodziei, bo bezrobotni i emeryci 
nie mają co do garnka włożyć, a Z. kupił swojej żonie specjalne garnki za 20 mln.

1992 [110]

Piotr Bykowski
(Prezes firmy Drewbud)

Jeśli chce się zrobić coś nowego, trzeba liczyć się z tym, że dojdzie do starcia z ludźmi myślącymi po 
staremu. Jest to tak naturalne jak opór powietrza wobec jadącego samochodu. 

Warszawa, 1989  [29]
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↑ Rolnicza blokada drogi, Łomianki, 9 lipca 1992 
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta 



← Warszawa,  
3 maja 1994  
Fot. Sławomir 
Kamiński / 
Agencja Gazeta 
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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.

→ Prezes NBP Hanna 
Gronkiewicz-Waltz 
prezentuje nowe polskie 
banknoty, które wejdą 
do obiegu 1 stycznia 
1995, Warszawa, 
21 listopada 1994 
Fot. Jacek Marczewski 
/ FORUM 
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↑ Wojciech Kruk, styczeń 1990  
Fot. Magic Media / FORUM 

↑ Thomas Heanne, Amerykanin z Bostonu, 
właściciel Indiana Foods, Łódź, sierpień 1993 
Fot. Chris Niedenthal / FORUM 

Wojciech Kruk
(Właściciel sieci sklepów jubilerskich)

Zaczęliśmy myśleć nad wyborem strategii firmy 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 cenionego w Poznaniu jubilera, lub podjąć wyzwanie i stać się znaczącą 
firmą w Polsce. Takim polskim Cartierem. To moje marzenie. Zdałem sobie sprawę, że jak ja tego nie 
zrobię, zrobi to ktoś inny. […] Znalezienie partnera [Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości] 
z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie, w powiązaniu z dopływem kapitału okazało się dla firmy 
bardzo korzystne. Dzięki temu mogliśmy w ostatnich latach otworzyć szereg następnych sklepów 
w kraju, sprywatyzować „Rytosztukę” i uruchomić firmę i pierwsze sklepy w Czechach. […] Gdy 
zaczynałem, nigdy bym nie uwierzył, że będę mógł robić to, co robię. 

Poznań, 1995  [6]
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Izabela Plichta
(Dyrektor firmy odzieżowej Runo)

Opracowaliśmy strategię promocji naszej firmy na rynkach, na które zamierzamy eksportować. 
[…] Dowiedzieliśmy się o programie EXPROM [program PHARE] i uznaliśmy, iż adresowany jest 
on do takich właśnie przedsiębiorstw jak nasze. […] Konsultant [zagraniczny] przekonał nas do 
wprowadzenia sprzedaży wysyłkowej naszych produktów. Co więcej, stwierdził, że możemy w ten 
sposób sprzedawać nasze koce przy użyciu kart kredytowych. Nam się ten pomysł wydawał 
absurdalny, kierownictwu banku również. Jak to, koce, sprzedaż wysyłkowa i karty kredytowe? 
Jednak dzięki uporowi konsultanta zaryzykowaliśmy, i teraz w Runie taka sprzedaż daje doskonałe 
rezultaty.

1997 [11]

Sarah S. Olds 
(Dyrektor polskiego oddziału 
USAID – Agencji Rządu USA  
ds. Rozwoju Międzynarodowego)

Rząd Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Biura USAID pomagał Polsce od 1990 roku. 
Postęp, jakiego dokonała polska gospodarka i polskie społeczeństwo, jest naprawdę nadzwyczajny. 
Jednakże na rząd amerykański wywierana jest ciągła presja ograniczenia wydatków budżetowych 
i zmiany ich przeznaczenia. Konieczne staje się zakończenie amerykańskiego 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 
przedsiębiorstw, co, jak wierzymy, przygotuje je do całkowitej i szybkiej integracji ze strukturami 
Unii.

1996 [10]
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↑ Łódź, 1999 
Fot. Marek Lapis / FORUM 
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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 restrukturyzacji 
państwowych przedsiębiorstw najpierw bym stworzył narzędzia wspierające małą i średnią 
przedsiębiorczość. Znalazłaby się w ten sposób pomoc dla ludzi zwalnianych, bo restrukturyzacja to 
przede wszystkim racjonalizacja zatrudniania. I pojawienie się Fundacji było trochę spóźnionym, ale 
jednak ważnym elementem, który badał przedsiębiorczość ludzką.

[17]

Danuta Hübner 
(Podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłui Handlu w latach 1997–1998)

Jesteśmy już nie na etapie tworzenia założeń, lecz realizacji konkretnych programów. Rada 
Ministrów […] zaakceptowała program polityki przemysłowej na lata 1995–1997 Międzynarodowa 
konkurencyjność polskiego przemysłu i program polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw 
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. 

Grudzień 1995  [9] 

We wrześniu 1995 roku 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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↑ Konferencja Handel 2000, Warszawa, 18 stycznia 2000 
Fot. arch. PARP 
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Jędrzej Wittchen
(Producent wyrobów skórzanych)

W momencie, gdy na polskim rynku produkty 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 produktów – 
wszystkie panie wyraziły się pozytywnie, następnie o ich pochodzenie – wszystkie uczestniczki 
były przekonane, że są to wyroby zagraniczne. Powiedzieliśmy im, że są to produkty polskie, 
i natychmiast ich entuzjazm ostygł – wycofały się z zachwytów, zaczęły padać stwierdzenia: „No, 
jak na polskie, to niezłe”. Było to dla nas ostrzeżenie, żeby zaczekać jeszcze z afiszowaniem się 
polskością. 

1997  [61]

Bogdan Chojna
(Twórca konkursu Teraz Polska)

Ludzi należy namawiać, żeby kupowali te polskie produkty, które są rzeczywiście dobre, właśnie 
dlatego, że są polskie. Jeśli produkt polski i zagraniczny mają podobną cenę i jakość, lepiej kupić 
polski, bo to się nam wszystkim bardziej opłaca.

1993  [100]

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.
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↑ Wystawa Szklana partyzantka, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, proj. Stanisława 
Borowskiego, Warszawa 1994 
Fot. Instytut Wzornictwa Przemysłowego 

Beata Bochińska
(Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie)

W 1992 roku w galerii w Holandii zobaczyłam szkło użytkowe. Byłam zachwycona, nigdy nie 
widziałam czegoś takiego. Właściciel 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 designu  na uniwersytecie w Warszawie. Przejechałam Polskę wszerz 
i wzdłuż. Okazało się, że projektowanie szkła to partyzantka; jest robione po kryjomu w hutach, 
za pieniądze projektantów i wywożone. Za granicą jesteśmy z niego słynni; w Polsce nikt o nim 
nie wie. […] Założyłam Wzornik – firmę, która dostarczała projekty do przedsiębiorstw. Przez 
dziesięć lat jeździłam do fabryk i tłumaczyłam panu Rysiowi na produkcji, co mówi projektant, 
a projektantowi, co mówi pan Rysio. To była prawdziwa szkoła życia.

[69]
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Katarzyna Chwedoruk
(Przedsiębiorca)

Wierzę w potęgę reklamy. Ogłaszałam się w „Życiu Warszawy”, potem ukazał się artykuł 

dziennikarki z „Kobiety i Życia”, która trafiła do mnie, poddała się kilku zabiegom. Po tym artykule 

przybyło mi trochę klientek. Korzystałam również z Radia Zet. Staram się stosować różne formy 

reklamy. Zamówiłam foldery, które będę rozdawać w miejscach, gdzie gromadzi się dużo ludzi, np. 

na Starym Mieście czy przed Domami Centrum. Kilku fajnych chłopaków czy młode dziewczyny 

w koszulkach firmowych na pewno zwrócą uwagę. Reklamą są dla mnie osoby, które po wizycie są 

zadowolone i podają informację dalej. 

1996 [16]

REKLAmA jest już absolutną 
koniecznością. Jej forma bywa różna 
–  profesjonalna lub nieporadna – 
ale reklamować trzeba 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. 

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

Szymon Gutkowski
(Współzałożyciel agencji  reklamowej DDB)

Wtedy to był superzawód, a branża miała misję cywilizacyjną. Świat był szary, my wnosiliśmy do 
niego kolory, reklamy na tle telewizyjnych produkcji były odważne, ciekawsze formalnie. Wielu 
zdolnych ludzi chciało pracować w agencjach. Klientów było więcej niż agencji, to było eldorado. 
Tylko że nie mieliśmy czasu tym się cieszyć, pracowaliśmy jak  w XIX wieku, siedem dni w tygodniu. 
Przez pierwsze pięć lat nie byłem na urlopie ani dnia.

Warszawa, 2014 [109]

Filip Springer
(Reportażysta) 

Przystanek Dunikowskiego na warszawskim Ursynowie. Nowa ładna wiata, druciane siedzenia, 
dwa kosze na śmieci. Czysto i schludnie. Na szybie przystanku tylko dwa plakaty […]. Ktoś przykleił 
je niechlujnie taśmą klejącą. W nocy padał deszcz, więc plakaty trochę rozmiękły i spływają. Na 
przystankach warszawskiej komunikacji nie może wisieć nic takiego. […] Zrywam plakaty i pakuję 
do kosza na śmieci.
Dzień później znów wiszą. Zrywam. Następnego dnia znów. I dwa dni później. Co rano pojawiają 
się jednak nowe. […] Któregoś ranka udaje mi się przyuważyć gościa, który je wiesza. Podjeżdża 
na rowerze, wyjmuje z plecaka i przykleja taśmą. Mówię mu, że to nielegalne, żeby nie zaśmiecał 
przystanku, kawałek dalej jest słup ogłoszeniowy, niech sobie tam powiesi. „W tym kraju wiele 
rzeczy jest nielegalnych” – odpowiada i nie zwraca na mnie uwagi.

Warszawa, 2013 [115] 
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Magdalena Bąk
(Prezes firmy uczniowskiej Oświeceni i Romantyzm, uczennica LO w Płocku)

Produkowaliśmy lampy ze słoików i kartonowych kloszy, i serwetniki z rur od odkurzacza oklejanych 
kolorowymi papierami. W firmie pracowało 18 osób, wybraliśmy zarząd, prezesa, dyrektorów ds. 
marketingu czy administracji. Kapitał założycielski pochodził z własnych kieszeni: każdy z członków 
przedsiębiorstwa zainwestował 10 zł. Produkty sprzedawaliśmy głównie w szkole, zwłaszcza przed 
Dniem Kobiet i Dniem Matki. Podczas międzynarodowych Targów Produktów Firm Uczniowskich 
zdobyliśmy Grand Prix, a w nagrodę otrzymaliśmy notebooki. 

Płock, grudzień 1997  [112]

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. 

↑ Sklepik w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, Supraśl  
Fot. Wojciech Jakubiuk / FORUM 
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↑ Lekcja informatyki w wiejskiej szkole, Krzywośnity, 2001  
Fot. Piotr Janowski / Agencja Gazeta

Ewa Repsch
(Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Sklepiki uczniowskie są w większości szkół ponadpodstawowych i w wielu podstawówkach. Kupują 
towary hurtowo i sprzedają z niewielką marżą. Sami uczniowie decydują, na co przeznaczyć 
zysk. Czasem są to całkiem duże pieniądze. Rekordowy zysk zanotowałam w spółdzielni przy 
szkole gastronomicznej w mieście na Wybrzeżu – kilkadziesiąt milionów [starych zł] miesięcznie. 
Sprzedawali sałatki, które sami robili, mieli inne ceny dla uczniów, inne na wynos. Przeważnie na 
wycieczki. W jednej szkole spotkałam się z opłacaniem z tego obiadów mniej zamożnym dzieciom.

Warszawa, 1996  [102]
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↑ Uczniowie przeprowadzają wywiady z lokalnymi przedsiębiorcami, Wierzchucin Królewski, 
2009  
Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta

Hanna Szczecina
(Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach)

Najłatwiej uczyć się poprzez praktykę. Prowadząc własną firmę, młodzi ludzie poznają tajniki świata 
biznesu, zaczynają rozumieć mechanizmy rządzące gospodarką rynkową i rozróżniać rolę banków, 
urzędów skarbowych oraz innych instytucji. I o to nam chodziło.

Suwałki, październik 1998  [111]
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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.

↑ Płonące opony w czasie demonstracji robotników zakładów mechanicznych 
w Ursusie, Warszawa, 19 maja 1995 
Fot. Adam Wlazły / FORUM 
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Sarah S. Olds
(Dyrektor polskiego oddziału  USAID – Agencji Rządu USA ds. Rozwoju Międzynarodowego)

Nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby nie odważne decyzje wielu ludzi o założeniu włas- 
nej firmy, proces polskich reform oraz integracja z gospodarką światową nie byłyby tak 
zaawansowane jak w chwili obecnej.

Wrzesień 1996  [10]

Marcin Król
(Historyk idei) 

W latach 80. zaraziliśmy się ideologią neoliberalizmu […]. Wygasł we mnie ten zapał dość szybko. 
Zorientowałem się, że w liberalizmie zaczyna dominować składnik indywidualizmu, który po kolei 
wypiera inne ważne wartości i zabija wspólnotę. To zresztą łatwo wyjaśnić. Indywidualizm ma 
bardzo mocne wsparcie ze strony sił wolnego rynku, który na indywidualistycznym modelu życia 
zbija pieniądze. Natomiast wartości społeczne i obywatelskie, solidarność, współdziałanie 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 najwięcej, używać życia jak najwięcej, a ktoś tam będzie nami rządził. Można się zająć 
własnymi przyjemnościami, a nie zawracać sobie głowy sprawami tego świata.

1997  [12]

Głos przedsiębiorcy

To wszystko ewoluowało. Wydaje mi się, że lata 1992–1993 to był taki bardzo dziki, pazerny 
kapitalizm, w którym dochodziło do jakichś zaognień, ale potem te pierwotne wojownicze kontakty 
pozamieniały się już w jakiś tam etap znajomości.

Dąbrowa Tarnowska  [8]
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Jacek Kuroń
(Polityk, historyk, jeden  z przywódców opozycji w okresie PRL) 

Ludzie dynamiczni, którzy potrafili zrozumieć i wykorzystać nowe zasady życia, mogli szybko 
rozwijać przedsiębiorczość […]. Większość poczuła się jednak bezradna, a samodzielność odczuła 
jako samotność, porzucenie i zaniedbanie. Zaczęto więc masowo kwestionować nie tyle ideę (bo 
w sprawie odejścia od komunizmu była zasadniczo zgoda), co sposób wprowadzenia rynkowej 
reformy. Krytykowano tempo, zamieszanie, wysokie społeczne koszty –  choć koszty zaniechania 
reform byłyby jeszcze większe. […] Wszystkie kraje, które odkładały albo próbowały powoli 
wprowadzać reformy, wyszły na tym znacznie gorzej niż Polska i zapłaciły dużo większą cenę. 

1997  [53]

→ Ulica Marszałkowska, 
Warszawa, 1998 
Fot. Grzegorz 
Gałęzia / FORUM 
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9 listopada 2000 roku 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. 

← Pierwszy logotyp 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
Fot. PARP

Krystyna Gurbiel 
(Prezes PARP w 2001 r.)

Utworzenie z dniem 1 stycznia 2001 r. agencji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, przejmujemy 
pracowników i majątek Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Minister gospodarki uznał, że dysponowaniem coraz większymi środkami przeznaczanymi na ich 
realizację winna się zająć instytucja rządowa. Opinię tę podziela Komisja Europejska.

[180] 

Jerzy Kwieciński 
(Wiceminister Rozwoju Regionalnego w latach 2005–2008)

Prawie wszystkie kraje rozwinięte Unii Europejskiej działają na podobnej zasadzie. Francuzi 
mają osobną agencję, Holendrzy i Wielka Brytania również, zatem model instytucji bardziej 
autonomicznej, działającej bardziej na zasadach biznesowych, po prostu się sprawdza. Instytucja, 
nie tylko jako zarządca programów, ale jako think tank, zaplecze merytoryczne rządu, jest i będzie 
na pewno potrzebna. Urzędnicy w ministerstwie są za daleko od praktyki. Ludzie w PARP mają na 
bieżąco kontakt z przedsiębiorcami.

[54] 
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Tadeusz Donocik
(Pierwszy Przewodniczący Rady Nadzorczej PARP)

Powstanie PARP, uruchomienie wielomiliardowych funduszy europejskich i budżetowych na rzecz 
przede wszystkim wspierania przedsiębiorczości: innowacji, nowych technologii […] wprowadziło 
dla małej przedsiębiorczości nowe technologie, nowoczesność, postęp.

[17]

↑ Siedziba PARP przy  
ulicy Pańskiej 81/83, Warszawa 
Fot. TVN24
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Z ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Art. 4.1. Celem działania Agencji jest uczestnictwo w realizacji programów rozwoju gospodarki, 
w szczególności w zakresie wspierania:

1) rozwoju małych i średnich przedsiębiorców,
2) eksportu,
3) spójności społeczno-gospodarczej kraju. […]
Art. 17. 1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której jedynym 

fundatorem jest Skarb Państwa, zwana dalej „Fundacją”, ulega likwidacji z dniem wejścia w życie 
ustawy.

2. Z chwilą likwidacji Fundacji:
1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności oraz środki finansowe i pozostały majątek 

Fundacji, a także posiadane przez nią dokumenty,
2) Agencja staje się stroną umów obowiązujących Fundację.

Warszawa, 9 listopada 2000  [20]

← Pierwszy projekt 
ustawy o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
Fot. www.isap.sejm.gov.pl

http://www.isap.sejm.gov.pl
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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. 

↑ Dom towarowy Braci Jabłkowskich przed wojną 
Fot. z archiwum firmy Dom Towarowy 
Bracia Jabłkowscy SA 
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↑ Warszawa, przedwojenna ulica Złota. Na tym terenie stoi dziś Pałac Kultury i Nauki 
Pocztówka z kolekcji Roberta Marcinkowskiego 

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 [rejestru handlowego] co przed wojną i do 1950 roku. 
Czyli mieliśmy od 1996 roku do czynienia nie z firmą taką samą, następcą prawnym, tylko to była 
ta sama firma. […] Kolejny krok, taki słup milowy, to był zwrot dwóch nieruchomości sąsiadujących 
z firmą. Jedno to była działka niezabudowana oraz bardzo zniszczona, w stanie krytycznym kamienica 
– to znaczy Chmielna 21. […] Jako ciekawostkę powiem, że cztery bodaj lokale sklepowe w podwórku 
spośród sześciu zajmowali negatywnie zweryfikowani członkowie służb.

Warszawa, 2010  [35]
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↑ Protest przeciwko dzikiej reprywatyzacji, Warszawa, 25 września 2014 
Fot. Tomasz Gzell / PAP 

Teresa Pomorska
(Firma L. Pomorski i syn) 

Od 1989 roku znów staramy się o zwrot fabryki. 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 unieważniło to wcześniejsze.

Milanówek, maj 1998 [94]



1 9 9 5    Konstrukcja

98

 2 0 0 4

Głos przedsiębiorcy

Obecnie nie zwiększa się zatrudnienia, a wręcz odwrotnie – następuje dalsza kompresja etatów. 
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 osobie, 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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→ Kolejka przed 
Urzędem Pracy, 
Warszawa, marzec 
2000 
Fot. Michał Gmitruk 
/ FORUM 

Głos przedsiębiorcy

Zachwiały się rynki wschodnie, tam się jakiś kryzys pojawił. […] Straciliśmy dużego odbiorcę 
wschodniego, który brał dwa tiry w tygodniu. I była konsternacja, co robić? Trzeba uderzyć na 
Zachód i wejść w inne produkty. Jak nie możemy sprzedawać na Wschód, to będziemy sprzedawać 
na Zachód, i jednocześnie zastanowimy 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. Pozytywy przeważały nad negatywami.

Warszawa, 2010  [57]
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1 maja 2004 roku 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. 

↑ Premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz 
Cimoszewicz i prezydent Aleksander Kwaśniewski w chwilę po 
podpisaniu traktatu akcesyjnego. 
Ateny, 16 kwietnia 2003 r. 
Fot. PAP 
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↑ Budynek radomskiej firmy Zbyszko 
produkującej napoje – w dniu wejścia do 
UE zaczęła tu działać najnowocześniejsza 
rozlewnia w Europie 
Fot. Wojciech Kryński / FORUM 

↑ Danuta Hübner, minister ds. 
europejskich 
marzec 2003 r. 
Fot. PAP

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 pokoleń. Ale od nas 
zależy, jak tę szansę wykorzystamy. Czy damy Polsce dobry czas. Stajemy się obywatelami Unii, 
przyjmujemy współodpowiedzialność za losy zjednoczonej Europy. Tej odpowiedzialności z Polski 
nikt nie zdejmie i nie zdejmuje. Budujmy silną Polskę – kraj rosnącej gospodarki, wrażliwości 
społecznej – i budujmy silną, solidarną  
Europę.

Warszawa, 30 kwietnia 2004  [80]
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Michał Frąk
(Dziennikarz)

Większość zmian wypada na korzyść przedsiębiorców. Jest większa elastyczność w przyznawaniu 
środków. Całość kompetencji organizacyjnych leży po stronie kraju członkowskiego. Korzystniej 
wyglądają też limity dotacji, 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 wnioskować o kilka dotacji. 

2004  [79]

↑ Granica polsko-rosyjska – granicą Unii Europejskiej, Gołdap, lipiec 2004 
Fot. Kacper Pempel / REPORTER
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Jerzy Baczyński
(Redaktor naczelny „Polityki”)

Pamiętam, jak wyrywaliśmy się na Zachód, jak marzyliśmy, aby dostać tam jakąkolwiek dorywczą 
pracę, jak oszczędzając każde pół dolara, łapczywie zwiedzaliśmy ich piękne miasta, jak sterczeliśmy 
w kolejkach po wizy. Pomysł, że kiedyś będziemy jednym rynkiem, wspólnotą bez wewnętrznych 
granic, że Paryż, Rzym będą dla nas otwarte jak Kraków czy Gdańsk […] – to było niewyobrażalne, 
niemożliwe.

2004  [97]

→ Szycie flag w firmie 
Westgroup, Szczecin,  
20 kwietnia 2004 
Fot. Robert Stachnik 
/ REPORTER 



← Eksmisja kupców 
z hali KDT, 
Warszawa, 21 lipca 
2009 
Fot. Paweł 
Kula / PAP 
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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. 

← Agnieszka Stelmach, Prezes  PASSAT-STAL, 
dystrybutora wyrobów stalowych, Płock, 
styczeń 2008 
Fot. Mirosław Stelmach 

↑ Mateusz Morawiecki  
Prezes Rady Ministrów,  
2014 
Fot. KPRM

Mateusz Morawiecki
(Prezes Rady Ministrów, ówczesny wicepremier, 
Minister Rozwoju i Finansów)

Opracowaliśmy gruntowną reformę prawa 
gospodarczego, w której proponujemy 
pozytywny przełom w relacjach przedsiębiorców 
z administracją. Hasłem przewodnim pakietu jest 
wolność, a sercem ustawa Prawo przedsiębiorców, 
która zastąpi ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej z 2004 roku. 

Warszawa, 2016 [181] 



2 0 0 4    

107

 2 0 2 0Rozwój

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 państwa obywatelskiego. Nie możemy więc wymagać od 
ludzi wiecznego legitymowania się, okazywania, tłumaczenia się. To stary duch popeerelowskiej 
przeszłości. Wymóg przedkładania zaświadczeń wiąże się też z dużym obciążeniem 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 niekaralności. Proponuję, żeby w przyszłości składała w tych sprawach oświadczenie, co 
zmniejszy jej obciążenie gromadzenia zaświadczeń. Oczywiście, takie oświadczenie będzie 
podlegało rygorom odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

2010  [95]

↑ Ryszard Florek, Prezes i założyciel 
Firmy Fakro,  Nowy Sącz, 2008 
Fot. Adam Golec / Agencja Gazeta

↑ Adam Szejnfeld, Wiceminister 
Gospodarki w latach 2007–2009 
Fot. www.szejnfeld.pl

http://www.szejnfeld.pl
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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. 

↓ Demonstracja pracowników firmy mięsnej Duda-Bis 
z Sosnowca przeciwko postawieniu zakładu w stan 
upadłości, Warszawa, 23 stycznia 2009 
Fot. Leszek Szymański / PAP 
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Witold Gadomski
(Dziennikarz ekonomiczny) w „Gazecie Wyborczej”

W poprzedniej dekadzie kilka krajów rozwijających się przeżyło poważny kryzys finansowy. 
Niektóre z nich otrzymały pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także krajów 
bogatych – ale nie bezwarunkową. Żądano od nich, by zaczęły się „lepiej prowadzić”. Światowe 
media rozpisywały się o lekkomyślności rządów Meksyku, Tajlandii czy Brazylii […]. Teraz wybuchł 
podobny kryzys – tyle, że zaangażowane są weń kraje bogate. Ale w gruncie rzeczy przyczyny 
kryzysu są podobne – lekkomyślne inwestycje, przykrywanie złej sytuacji nowymi pożyczkami, 
tworzenie piramidy finansowej.

Grudzień 2007  [30] 

↑ Warszawa, marzec 2010 
Fot. Robert Gardziński / 
FOTORZEPA / FORUM
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→ Lombard JANTAR 
w Radomiu, 12 lutego 2009 
Fot. Piotr Malecki / FORUM 

Maria Janas
(Prezes Spółdzielni Pracy Muszynianka)

System pracy mamy ten sam, co na początku socjalizmu, czyli spółdzielczy. I proszę sobie wyobrazić, 
że to się nam sprawdza w tym naszym kapitalizmie. […] W 2012 roku byliśmy jednym z czterech 
przedsiębiorstw, obok dużych korporacji spółdzielczych z Włoch i Kraju Basków, które Komisja 
Europejska stawiała za przykład skutecznej walki z kryzysem. […]
Jeśli ktoś jest dobrym pracownikiem etatowym, przydatnym dla firmy, to może zostać spółdzielcą, 
gdy zwolni się miejsce. […] Nikt u nas nigdy nie został zwolniony z powodu kłopotów finansowych 
firmy. Jak nie najlepiej się wiodło, to cała załoga zaciskała pasa, by dalej wszyscy mogli mieć 
zatrudnienie. […] Ale żeby tak pracownika na bruk wyrzucić, to dla mnie jest nie do pomyślenia. […] 
Owszem, kusili mnie, chcieli firmę kupić za grube miliony, obiecując, że utrzymam w niej wysokie 
stanowisko i dostanę inne profity. […] Już nie przychodzą. Wiedzą, że Muszynianka nie jest do 
kupienia.

Muszyna, 2014  [92]
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← Dariusz Wojdyga 
i Marek Jutkiewicz, 
właściciele firmy 
Hoop produkującej 
napoje, Warszawa, 
2003 
Fot. Krzysztof 
Pacuła / FORUM 
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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.

↓ Cukiernia A. Blikle, Warszawa, 2005 
Fot. Maciej Nabrdalik / EAST NEWS 
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Andrzej Jacek Blikle
(Prezes firmy A. Blikle)

W 1990 roku to była jedna cukiernia – 42 pracowników. W tej chwili mamy w Warszawie  
16 punktów sprzedaży, a ponadto 8 cukierni poza Warszawą działających w sieci franczyzy. […] 
Zatrudniam około 250 pracowników.
Rozwój nie był taki, jak niektórych firm, które zaczynały od garażu, a skończyły na miliardowych 
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 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 pomyślałem: 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, magazyn, mieć księgową, zarejestrować się. Człowiek przeciera oczy ze 
zdziwienia – chwileczkę, z czegoś, co jak się wydawało, robiłem na włas- 
ną odpowiedzialność i tak dla siebie, „w plecaku”, nagle robi się przedsiębiorstwo, jakaś grupa ludzi, 
za których się odpowiada… 

Warszawa, lipiec 2009  [57]
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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. 

↑ Rafał Najdzion, Dyrektor polskiej 
fabryki drzwi Porta Doors, Arad, 
Rumunia, styczeń 2007 
Fot. Tomasz Wiech / Agencja Gazeta 

↑ Mleczarnia w Gostyniu, posiadająca już 
od 1999 roku certyfikat umożliwiający 
eksport do krajów Unii Europejskiej  
Fot. Marek Skorupski / FORUM 
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Oskar Zięta
(Projektant designu) 

Przepis [nowoczesna i prosta technologia obróbki metali opracowana przez Ziętę] jest prosty: 
wkładasz płaski element do piekarnika, nastawiasz na 200 stopni, czekasz 20 minut i dostajesz 
trójwymiarowy, funkcjonalny przedmiot. […] W dzisiejszych czasach mają racje bytu, które działają 
globalnie. […] Jednego dnia zwraca się do nas firma, dla której opracowujemy lotkę wiatraka 
powietrznego. Drugiego piszą ekolodzy z propozycją robienia statków dla żab do oczyszczalni wody 
pod Zurychem […]. Jeszcze innego dnia przychodzi propozycja od [architektki] Zahy Hadid. […] 
Takich nowych technologii jak nasza w ostatnich latach powstało zaledwie kilka. 

2014  [60]
 

Henryk Hałajko
(Przedsiębiorca z branży spożywczej) 

Dowiedziałem się, że organizacja sołtysów polskich otrzymała zaproszenie od Polonii brazylijskiej. 
[…] Zabrałem się z nimi. […] Odkryłem pieczarki, sześć razy droższe niż w Polsce! […] Pojechaliśmy 
do zakładu, który je wkładał do słoików. […] Okazało się, że ten zakład ściąga pieczarki z Włoch. 
Włosi też sami nie produkują, tylko sprowadzają. Właśnie z Polski! Tylko przekładają je do 
300-kilogramowych beczek, wysyłają i dokładają kosmiczną marżę. Więc ja w tej Brazylii 
powiedziałem, że teraz ich pieczarki będą tańsze. Nie będą musiały jechać do nich przez Włochy, 
tylko przez Radzyń. Wysyłamy towar tam, gdzie potrzeba, zawsze pod klienta. Nawet ziemniaki 
wysyłamy do Niemiec. […] No i najnowsze nasze dziecko to wielobranżowa hurtownia w Kinszasie 
[Kongo] i Luandzie [Angola]. Wyobraźnia nie ma granic.

Radzyń Podlaski, 2013  [83] 
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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.

↑ Emilian Kamiński podczas budowy Teatru 
Kamienica, Warszawa, luty 2007 
Fot. Leszek Zych / Reporter

Emilian Kamiński
(Dyrektor teatru Kamienica)

Widzów jest dużo, tylko trzeba ich sobą zainteresować. Dlatego tworzę teatr towarzyski, gdzie każdy 
jest traktowany indywidualnie. […] Zaryzykowałem bardzo wiele. Ale najgorsze było to, co się działo 
w mojej głowie, kiedy byłem sam i wyobrażałem sobie, że mogę nie dostać dotacji i rzeczywiście 
stracić wszystko. 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 
Kamienicy? Powiem: „nie robimy?”.

Warszawa, kwiecień 2009  [2]

Grzegorz Linderberg
(Przedsiębiorca z branży wydawniczej)

Bardzo przyjemnie jest patrzeć, jak przyzwoici ludzie stają się biznesmenami. Pewnie mogłoby im iść 
lepiej, gdyby zdecydowali się zamknąć nierentowne pisma, ale oni mają coś bardziej cennego – zasady. 

1999  [106]
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Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman
(Wydawnictwo Czarne) 

A.S.: [Wydanie pewnej mniej ambitnej książki] 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 wydawanie literatury bałkańskiej. […] To, że nie jesteśmy 
korporacyjni, nie oznacza, iż nie jesteśmy sprytni. […] Ale to, co ta książka uczyniła z umysłami 
czytelników, już nie było dobre. Takich rzeczy może jednak nie wolno robić…
M.S.: Staramy się, by wydawnictwo zarabiało coraz więcej pieniędzy, ale nie za wszelką cenę. 
A pracownicy niekoniecznie przychodzą do nas w oczekiwaniu na wielkie zarobki, wydaje mi 
się, że praca w Czarnem jest też po prostu interesująca.… […] Zupełnie nieświadomie 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 szukamy. Ale zawsze wydawaliśmy to, co chcieliśmy.

Wołowiec, 2010  [118]

→ Jerzy Illg, redaktor naczelny wydawnictwa 
Znak, obchodzącego w 2009 roku 50. 
rocznicę założenia 
Fot. Adam Golec / Agencja Gazeta 
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Jerzy Miecznik
(Właściciel Wytwórni Artystycznej Grawersko-Zdobniczej W. Miecznik)

Nasza pracownia jest obecnie jedyną firmą brązowniczą w mieście, zarejestrowaną w warszawskim 
Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników. To zawód ginący. Ostatni 
brązownicy działają na własną rękę. Ja sam długo broniłem się przed tą pracą. Połowę swego 
zawodowego życia przepracowałem jako geolog. W końcu zrozumiałem, że jeśli nie przejmę 
tej firmy, to jej dorobek zostanie zaprzepaszczony. Gdy postanowiłem zrobić dyplom mistrza 
brązownictwa, już nikt nie umiał mnie przeegzaminować. Dlatego jestem mistrzem grawerstwa. […] 
Zależy mi na wyrobach pojedynczych, ale za to najwyższej jakości. Współpracujemy z wybitnymi 
rzeźbiarzami, Wiktorią Czechowską-Antoniewską, Tadeuszem Tchórzewskim. 

Warszawa, 2007  [88] 

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. 

↑ W pracowni rodziny Neclów na Kaszubach, produkującej 
garnki z gliny, Chmielno, 2017 
Fot. Łukasz Głowala / FORUM 
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↑ Piotr Konieczny, mistrz rymarski 
i właściciel zakładu, z synem Filipem, 
Poznań, październik 2018 
Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta 

↓ Alojzy Borowicz, właściciel najstarszej 
w Krakowie pracowni grawerskiej, 2013 
Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta 

Jan Kielman
(Właściciel firmy obuwniczej Jan Kielman i Syn)

Robiąc buty na zamówienie, możemy 
dokładnie ustalić każdy ich szczegół z klientem. 
Wykorzystujemy kilkanaście rodzajów skór, 
w różnych gatunkach, kolorach, fakturach 
i grubościach, sprowadzanych z najlepszych 
na świecie garbarni. […] Nazwy naszych 
modeli często pochodzą od nazwy miast: 

„Wiedeń”, „Londyn”, „Walencja” albo od 
ich cech charakterystycznych, 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]

Łukasz Rogiński
(Producent ceramiki artystycznej)

Cegielnie robią cegłę seryjną, a czasem potrzeba na 
przykład 60 kształtek do gzymsu według wymagań 
konserwatora. Biskupstwo w Pelplinie sprowadzało 
z Holandii cegłę gotycką, która kosztuje około 20 zł 
za sztukę, a u mnie tylko 8 zł.

Gniew, 2004  [86]
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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.

↓ Jerzy Sulejewski, właściciel sklepu z grzałkami – również takimi, 
które trudno znaleźć w supermarkecie, Warszawa, grudzień 2008  
Fot. Jacek Łagowski / Agencja Gazeta 
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Maciej Nowak 
(Teatrolog, krytyk kulinarny) 

Sklep [spożywczy] ten istnieje, odkąd pamiętam, i jeszcze dłużej […], ale niepokoję się, czy przetrwa 

te wietrzne czasy. Na mieście trwa nawałnica wielkich sieci handlowych spod znaku insektów 

i płazów. […] Raz zagnieżdżone nie odpuszczają i stopniowo wyniszczają lokalny handel. Małe rodzinne 

sklepiki nie mają szans na przeżycie tego sąsiedztwa. Kuszą promocjami, intensywnie reklamują, na 

dostawcach wymuszają dumpingowe ceny. […] Rozmawiałem z właścicielką firmy, która w czwartym 

pokoleniu produkuje pumpernikiel: „Przeżyliśmy Piłsudskiego, przeżyliśmy Hitlera, przeżyliśmy Bieruta, 

Gomułkę, Gierka, Jaruzelskiego i Wałęsę. Nie przeżyliśmy Tuska. Wielka sieciówka wzięła od nas 

ogromną ilość towaru po zaniżonej cenie i z długim okresem płatności. Nie daliśmy rady. Dziś firma 

nie należy już do rodziny”.

Warszawa, październik 2014  [117]

← Żywa reklama centrum handlowego  
M1 pod Warszawą, 1999 
Fot. Arkadiusz Cichocki 
/ Agencja Gazeta 
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Piotr Korek
(Szef rozwoju Tesco na Europę) 

Umówmy się: w ostatecznym rozrachunku to, że sklepikarz jest w sąsiedztwie znany i szanowany 
i że sprzedawczyni zna problemy dziecka swojej klientki, nie będzie miało znaczenia. Jeśli ktoś będzie 
mógł kupić przecznicę obok tańsze pomidory, to sentymentów nie będzie. […] Sklep spożywczy musi 
być zindywidualizowany i odróżniać się od innych. Można zaproponować klientom coś „ekstra” – np. 
owoce tropikalne, ryby, owoce morza. […] Być właścicielem małego sklepu to strasznie ciężki kawałek 
chleba za stosunkowo niewysokie przychody.

2015  [62]

Arkadiusz Rudnicki
(Właściciel sklepu spożywczego) 

Patrzyłem, jak obroty spadają i z czasem doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie wytrzymać 
konkurencji [dyskontu], jeśli nie zdecyduję się na jakąś specjalizację. Wybrałem piwa regionalne […]. 
Przestałem kupować batoniki, w końcu wyjechała i lodówka z coca-colą. Przyznam, że w tej chwili 
rozważam nawet rezygnację z koncesji na sprzedaż mocniejszych trunków. […] Zdarza się, że klient 
przynosi mi butelkę, której nie mam w swoim sklepie, i tłumaczy, że był na wakacjach i spotkał 
się z takim a takim trunkiem. Wtedy chętnie ją odkupuję 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 odwdzięczam się rabatami na przyszłe zakupy.

Warszawa, 2013  [105]
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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 roku 
na zlecenie komornika pracownicy firmy 
ochroniarskiej  
usuwają ich z placu Defilad.

Grzegorz Lisicki
(Dziennikarz)

Bijatyka rozpoczęła się, gdy ochroniarze usiłowali sforsować zabarykadowane wejście do hali od strony Pałacu 
Kultury. Rozbijali młotami pancerne szyby, kupcy ze środka lali na nich wodę z hydrantu. Ktoś rozpylił gaz. […] 

Kolejny szturm, tłum rzuca butelki i kamienie w kordon straży miejskiej i ochronę zdobywającą 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, demontują barykady. 
Wkraczają do środka. 

Warszawa, 22 lipca 2009  [5]

↑ Pod halą KDT dwa tygodnie po eksmisji, 
Warszawa, 4 sierpnia 2009 
Fot. Tomasz Gzell / PAP 
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Janusz M. Kowalski
(Polityk, prawnik i działacz społeczny)

Byłem pod KDT. Byłem, aby zamanifestować, że są także głosy mieszkańców miasta – jak 
mój – którzy nie życzą sobie badziewnego blaszaka w centrum miasta! Wysłuchałem steku 
wyzwisk, ale mimo gróźb nikt mi nie przywalił, choć mało brakowało! Tylko dwie osoby z prawie 
50-osobowego tłumu wokół 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 
mieszkańcy, władze miasta i ci nieszczęśni kupcy. Gdzie tu głos mieszkańców? 

Warszawa, 23 lipca 2009  [26]

Seweryn Blumsztajn
(Publicysta)

Zamknięcie hali KDT to koniec całej epopei o transformacji centrum Warszawy. Od szczęk i łóżek 
polowych z tureckimi szmatami do – mamy nadzieję – Muzeum Sztuki Nowoczesnej i eleganckich 
pasaży handlowych. Nikomu z dotychczasowych włodarzy miasta nie starczyło odwagi i determinacji, 
by zerwać z zasadą, że na najdroższym placu stolicy ma polski kupiec handlować chińskim badziewiem.

Warszawa, 21 lipca 2009  [99]

Pracownik hali KDT

Mam wszystko nagrane. Wrzucę na You Tube. Niech świat się dowie, co się tu wyprawia.

Warszawa, 23 lipca 2009  [26]
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↑ Demonstracja kupców, 
Warszawa, 16 lipca 2009 
Fot. Maciej Biedrzycki / FORUM
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↑ Eksmisja kupców z hali KDT, 
Warszawa, 21 lipca 2009 
Fot. Maciej Biedrzycki 
/ FORUM
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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. 

↑ Otwarcie pierwszego sklepu polskiego 
producenta drukarek 3D – firmy Zortrax,

 Kraków, październik 2014
 Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta
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Dorota i Wojciech Soszyńscy
(Właściciele firmy kosmetycznej Oceanic) 

D.S.: Ostatnie 20 lat to gospodarczy megasukces naszego kraju. Dlaczego o tym nie słychać?  
Bo w mediach lepiej sprzedają się pesymistyczne wizje – tak jakbyśmy wstydzili się mówić o naszych 
osiągnięciach. W.S.: Od 27 lat systematycznie bywamy w Belgii i wiele podróżujemy, także po Europie. 
Mamy porównanie: my pędzimy, oni stoją w miejscu. Kreatywnością, dynamiką, drapieżnością 
przewyższamy ich kilkakrotnie. Nam się chce. Im już nie.

Sopot, 2014  [91] 

Łukasz Foltyn 
(Twórca komunikatora internetowego Gadu-Gadu) 

Ze mną było tak: kiedy koncern America Online kupił ICQ [amerykański komunikator] za 600 milionów 
dolarów, pomyślałem, że mógłbym napisać coś podobnego i zarobić. Spełniłem się biznesowo, chociaż 
mam dopiero 32 lata. […] Jestem przykładem człowieka, który 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 stworzyłem firmę, która dziś jest 
warta 100 milionów dolarów. 

Warszawa, 2006  [58]
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Mateusz Morawiecki
(Prezes Rady Ministrów, ówczesny wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów)

Potrzebujemy dzisiaj innowatorów.  
Za kilka lat będziemy potrzebować więcej specjalistów do spraw społecznych i rynku pracy.  
Trzeba będzie przemyśleć model życia gospodarczego, by stworzyć społeczeństwo solidarne.  
Takie, w którym młodzi ludzie będą mogli się rozwijać.  

Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Innovators Summit),  
Warszawa, 2017

↑ Mateusz Morawiecki
 (Prezes Rady Ministrów), maj 2020
 Fot. KPRM
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↑ Urządzenie firmy Unipress pozwalające na odtwarzanie ciśnień 
i temperatur panujących we wnętrzu Ziemi, Warszawa, 2013 
Fot. Unipress / TopGaN 
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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. 

Michał Sadowski
(Prezes Brand24) 

Brand24 jest moim szóstym projektem. 
Prowadziłem biznesy online przez blisko 15 
lat i większość z Was mnie wtedy nie znała. 
Wielu założycieli zapomina bądź nie wie, że 
prowadzenie biznesu to maraton, a nie sprint. 
Problem polega na tym, że jest to maraton, 
w którym widzisz ludzi dopiero na końcu biegu, 
kiedy są blisko sukcesu, są popularni, widzisz 
ich w gazetach i wywiadach. Nie widzisz 
natomiast ich ciężkiej pracy, jaką musieli 
włożyć, by się tu znaleźć, ich problemów 
z pieniędzmi. Nie widzimy wysiłku, widzimy 
głównie sukces. Co więcej, media bombardują 
nas ich postrzeganiem sukcesu, przedstawiają 
najlepsze historie. Często w nagłówkach 
czytamy „Wczoraj był studentem, dziś zarabia 
miliony”. Zwykle to tak nie wygląda. Mogą się 
oczywiście zdarzyć tacy ludzie,  ale to jak los 
na loterii. Zazwyczaj zakładanie opłacalnego 
biznesu zajmuje dużo czasu i pracy – musisz 
być na to gotowy.           [73] 

↑ Michał Sadowski, Prezes 
Brand24, wrzesień 2019  
Fot. PAP 
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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 urządzenie nie może być wykonane w innej technologii, dlaczego to musi być takie 
ciężkie, dlaczego musi być wykonane z blachy? […] Udałem się na weekend do znajomego, który miał 
termoformiarkę, 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 jakimś studentem ASP. […] Gdybym 
nie wszedł we współpracę z wzornictwem przemysłowym, być może przestałbym istnieć jako przedsiębiorca 
[…]. Gdyby to był produkt standardowy, nie weszlibyśmy np. na rynek niemiecki, bo tamtejszy dystrybutor 
chciał sprzedawać tylko innowacyjne urządzenia.

[81]

↑ Dr Olga Malinkiewicz, Chief Technology 
Officer, Saule Technologies,  
w laboratorium Wrocław, maj 2016  
Fot. Leszek Kotarba / East News 

↑ Zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego 
opracował innowacyjną metodę leczenia 
cukrzycy typu 1 u dzieci. Metoda TREG  
to przełomowa innowacyjna polska terapia 
z zastosowaniem limfocytów T-regulatorowych 
(Treg), Gdańsk, 2013  
Fot. mat. arch. PolTreg S.A. 
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Kamil Sakałus
(Członek stowarzyszenia Slow Food) 

Do Torunia przy okazji Euro [2012] zjechało kilka tysięcy irlandzkich kibiców, którzy zrobili sobie tutaj 
bazę wypadową do Poznania i Gdańska […] Gdzieś się dowiedzieli o polskich plackach ziemniaczanych 
i bigosie. Chodzili potem po mieście i pytali, gdzie to zjeść. W Toruniu na Starówce jest setka lokali 
gastronomicznych. Może w kilku zje się placki ziemniaczane, ale bigosu nie widziałem nigdzie. Za to 
niemal w każdym z gastronomicznych przybytków można kupić dania z krewetek. Nie wiem, z czego 
to wynika, ale ludzie jakoś wstydzą się zamawiać polskie jedzenie, które znają z rodzinnego domu. 
Niemieccy turyści 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 na warszawskim Grochowie, maj 2013  
Fot. Krzysztof Zuczkowski / FORUM 
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Cezary Polak
(Właściciel klubokawiarni Kicia Kocia) 

Ideałem, do którego dążymy, byłoby zaopatrywać bar tylko w rzeczy grochowskie [Grochów –  
dzielnica Warszawy] – co oczywiście jest niemożliwe. Mimo to staram się stworzyć coś prawdziwego, 
kawiarnię, która całkowicie wyrastałaby z tego małego kawałka ziemi. Chciałbym, żeby można było 
podawać cydr zrobiony tylko z jabłek, które tutaj wyrosły i w których odtwarza się padające na nie 
światło. Wszędzie szukam takich miejsc – i jadąc na przykład na Saską Kępę, staram się szukać nie 

„saskarstwa” lecz „kępiarstwa”. Szukam autentyczności w każdym calu, i również tam, idąc do knajpy, 
wybrałbym taką, która stara się w jakiś sposób 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, proszę pani, jest taka 
czerwona niteczka”. A teraz, owszem, jakieś kratki, jakieś kolorki. Poszukują w szczególności młodzi 
ludzie. Im nie imponują już tanie chińskie wyroby czy rzeczy z H&M. Jest też dużo osób, które 
wracają do starych modeli. Szczególnie ci, którzy czują się warszawiakami. Tacy kupują na przykład 
czapki w kliny, które wróciły do łask.

Warszawa, 2014  [74]
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→ Alina Cieszkowska, 
właścicielka najstarszego 
warszawskiego zakładu 
kapeluszniczego  
Fot. Bartosz Bobkowski 
/ Agencja Gazeta 

↑ Gospodarstwo agroturystyczne w Surażkowie 
(woj. podlaskie) 
Fot. Piotr Miecik / FORUM 
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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. 

↑ Weronika Woch, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych,  
która prowadzi pracownię kaletniczą na warszawskiej Pradze  
Fot. Bartek Wieczorek / „Zwykłe Życie” 
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Marcin Iwiński
(Współzałożyciel firmy CD Projekt) 

Nasza pasja była dużym ułatwieniem, bo znaliśmy praktycznie wszystkie gry [komputerowe] 

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 rozwojem branży 

spotykam coraz więcej ludzi, którzy pracując „w grach”, nie mają o nich bladego pojęcia.  

Co więcej, nie starają się pogłębić swojej wiedzy, traktując gry jak pierwszy lepszy produkt –  

przysłowiowe kartofle. Za każdym razem po takim spotkaniu zastanawiam się, jak trudna i nudna 

musi być praca przy takim podejściu –  

ja bym tak nie dał rady.

Warszawa, 2015  [24] 

Jakub Dębski
(Rysownik komiksów) 

Komiksy w Internecie tworzę od 2004 roku. Powoli przez te lata zbierałem czytelników. Kiedy 

przeglądasz jakiś komiks internetowy stale przez 5 lat, możesz chyba śmiało zacząć mówić, że jest 

częścią twojego życia. Nie widzę lepszego powodu do wydania pieniędzy. A ja dotarłem akurat  

do momentu w swoim życiu, kiedy musiałem się zacząć sam utrzymywać. […] Ludzie mi to odradzali 

i mówili, że nakład powinienem ograniczyć do 200 sztuk […]. Że „te dzieciaki w Internecie nigdy  

za nic nie zapłacą, a oglądalność w Internecie się nie przekłada na papier i że zjedzą cię tam, 

chłopie”. […] Jako że przyszedł czas zarabiać faktyczne pieniądze, nie mog- 

łem się bawić w półśrodki. Do tego wiedziałem, kto jest moim targetem […]. Po co mi wydawca, 

jeśli mam bezpośredni dostęp do nabywców?

Warszawa, 7 maja 2014  [46]
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Dla wielu 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.

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 liczy. 
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]

→ Charlotte Cafe,  
Kraków, luty 2020 
Fot. ALAMY / PAP
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Agnieszka Łabuszewska
(Właścicielka Cafe Kulturalna) 

Niby wszystkie wydarzenia artystyczne można zorganizować gdzie indziej. A jednak ludzie lubią 
to, co nazywam platformą wymiany energii – nie idziesz na sam występ […]. Gość klubokawiarni 
to jednocześnie współautor atmosfery. Jesteśmy w pewnym sensie prywatną instytucją kultury: 
koncerty – ponad sto rocznie, spotkania literackie, pokazy filmów z muzyką na żywo. […] 
W Kulturalnej odbywały się też spektakle Teatru Opera Buffa – osób chorych na schizofrenię. 
Weszliśmy w projekt „Międzypokoleniowy dancing seniorów”. […] Mamy sponsorów alkoholowych, 
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. Dlaczego kobiety, a nie faceci? Niektóre firmy alkoholowe 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]

↑ Charlotte Cafe, Kraków, luty 2020 
Fot. ALAMY / PAP

↑ Charlotte Cafe, Kraków, luty 2020 
Fot. ALAMY / PAP
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↑ Cafe Kulturalna, Warszawa, 2005 
Fot. Krzysztof Kuczyk / FORUM 

↓ Wegańska burgerownia Krowarzywa, 
Warszawa, 2019 
Fot. www.krowarzywa.pl

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 pochodzenia zwierzęcego.  
Bo w Krowarzywa nie ma nie tylko mięsa, 
ale też mleka ani jajek. Są grillowane 
warzywa, cieciorka, tofu. […] U nas nawet 
bułka tarta w panierce jest wegańska. 
A talerzyki, na których serwujemy burgery, 
są z otrąb pszennych. […] Owszem, 
wpisujemy się w trendy, dlatego to nie jest 
po prostu wegańskie żarcie, ale wegańska 
burgerownia. Wierzę też, że nawet jak minie 
moda, my się obronimy. […]. Ludzie mają 
szansę na spróbowanie ładnego, smacznego, 
ciekawego jedzenia za 12–16 złotych.  
I chcą próbować.

Warszawa, październik 2013  [41] 

http://www.krowarzywa.pl
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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. 

Henryka Bochniarz
(Prezydent Konfederacji Lewiatan) 

Nie wrócimy już do czasów jednej pracy przez całe życie. Elastyczność jest i będzie regułą 
funkcjonowania firm i pracowników. Nie można mamić młodych, że powinni mieć wyłącznie 
umowy na czas nieokreślony, a wszystkie inne są „śmieciowe”. To populistyczna retoryka! […] 
W czasach niepewności i niestałości zamówień elastyczność w zatrudnianiu jest potrzebna 
przedsiębiorcom, inaczej nie poradzą sobie na rynku w czasie dekoniunktury.

Warszawa, 22 września 2014  [56] 

↑ Happening „Nie daj się wyrzucić na śmietnik” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Syzyf”, 
dotyczącej umów śmieciowych, Stary Rynek, Bydgoszcz, grudzień 2012 
Fot. Tytus Żmijewski / PAP
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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 obwieścili: „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 zrozumieniem, gdy biznesmen na wzmiankę o kontrolach i wyższych podatkach ogłasza, że 
w obliczu tak okrutnych prześladowań niezwłocznie 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 płaci 
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 mówię: „Nie mam ubezpieczenia, ale niech pani coś zrobi. Jak trzeba, to 
zapłacę”. Kobieta wyciągnęła 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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↑ 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 
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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. 

← Kadr z filmu  
Układ zamknięty  
Ryszarda Bugajskiego, 
2013 
Fot. FILMICON 

← Siedziba Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego 
w Alejach Ujazdowskich, 
Warszawa, 2014 
Fot. Adrian Grycuk 
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Jerzy Książek
(Prezes stowarzyszenia  
Niepokonani 2012) 

Szkolimy ludzi, którzy są potem obserwatorami podczas procesów sądowych. Wspieramy się. […] 
W wielu przypadkach ich [obserwatorów] obecność działa. Widać, że sędziowie pochylają się nad 
zgromadzonym materiałem dowodowym, czytają akta, generalnie zaczynają traktować podatnika  
jak uczciwego człowieka.

Konieczna jest generalna zmiana w postępowaniach administracyjnych. Powinno się stosować 
taką samą zasadę jak w kodeksie karnym: wątpliwości rozpatrujemy na korzyść podatnika, 
a urzędnik, sędzia, który „nadinterpretował” przepisy i zniszczył przedsiębiorcę, powinien 
ponieść odpowiedzialność. […] Rządzący powinni zdać sobie sprawę, że trzeba zreformować 
zasady postępowania administracyjnego i podatkowego, a przede wszystkim zrozumieć, że takich 
stowarzyszeń jak nasze nie powołują frustraci i pieniacze, tylko ofiary systemu, które  
chcą pokazać patologie.

2014  [63]

Michał Pruski
(Współscenarzysta filmu Układ zamknięty, przedstawiającego historię niesłusznie oskarżonych 
biznesmenów) 

Ta historia mogła się zdarzyć w Polsce, niezależnie od tego, kto rządził. Nasz „układ” jest oderwany 
od bieżącej gry czy retoryki politycznej. […] Historia, którą opowiadamy, pokazuje, jak mało znaczy 
człowiek czy grupa ludzi wobec państwa i jego instytucji. A jeśli te instytucje działają w zmowie, 
to ludzie i ich firmy nie znaczą praktycznie nic. […] To pozostałość głębokiej nieufności wobec 
przedsiębiorców, tych „prywaciarzy”. Przekonanie, że można było z nimi zrobić wszystko. 

2015  [108] 
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→ Roman Kluska, założyciel Optimusa, 
w 2002 roku niesłusznie aresztowany. 
Jego sprawa stała się symbolem 
nieprawidłowości w działaniu 
administracji,  
Warszawa, 1999 
Fot. Chris Niedenthal / 
Magic Media / FORUM 

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. zysków albo za rok nie ma Fakro. Nie dałem. Zaczęły się sądy, 
przesłuchania, odcięcie od kredytów. Poszła w świat wieść, że Fakro to oszuści. Straciłem mnóstwo 
czasu. A państwo pieniądze i miejsca pracy. […] Ale urzędnicy tego nie rozumieją. Przy okazji tej sprawy 
przesłuchiwał mnie facet z policji gospodarczej. Absolwent 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.

2013  [25] 
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Przez lata słowo prywaciarz było 
synonimem cwaniactwa. To już 
przeszłość. Teraz jesteśmy gotowi 
płacić więcej za produkty firm 
rodzinnych, zaufanie wzrasta ze 
świadomością,  
że firmę prowadzi kolejne 
pokolenie. FIRMA RODZINNA 
TO MARKA. Doceniamy marki 
uczciwie budowane przez 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
lat. 25 listopada 2018 roku weszła 
ustawa o zarządzie sukcesyjnym. 
Celem nowej ustawy jest to, 
by firma nie umierała wraz ze 
śmiercią właściciela, tylko mogła 
się rozwijać. 

↑ Małgorzata Grycan w lodziarni przy Puławskiej, 
Warszawa, wrzesień 2018  
(Fot. Albert Zawada)

Jadwiga Emilewicz
(Minister przedsiębiorczości  
i technologii w latach 2018–2019)

Naszym celem jest, by firma nie umierała wraz ze śmiercią swojego właściciela, tylko mogła 
dalej rozwijać się w rękach kolejnego pokolenia, by zmiana pokoleniowa w przedsiębiorstwach 
przebiegała płynnie.  
To przysłuży się budowaniu polskich wielopokoleniowych firm rodzinnych, a to z kolei przełoży się  
na korzyści dla całej gospodarki. Na Zachodzie funkcjonują firmy rodzinne, które mają po kilkaset 
lat; my – z powodów historycznych, ale też prawnych – nie mieliśmy na to szans. Teraz – właśnie 
dzięki ustawie o sukcesji – ona się pojawia.

Warszawa, 15 stycznia 2019  [119]
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Tadeusz Dulian 
(Firma doradcza Deloitte)

W ciągu najbliższych pięciu lat w ręce następców musi przejść ok. 500 tys. polskich firm 
rodzinnych. Jeśli sukcesja się nie powiedzie, wielki problem będzie miała cała polska gospodarka. Straci 
motory wzrostu. Firmy rodzinne wytwarzają prawie połowę PKB. To w nich, a nie w państwowych 
gigantach, rodzą się innowacyjne pomysły.

25 kwietnia 2017  [123]

Aleksandra Sowa
(Wspólniczka w Cukierni Sowa)

[Stworzyła pani jakiś przepis z tatą?]

Choćby tartę agrestową. Zaproponowałam wersję z malinami. Tata stwierdził, że mamy już tyle pozycji 
z malinami, że trzeba do tego słodkiego ciasta znaleźć coś innego, ale też kwaśnego. To on pomyślał 
o agreście na kruchym spodzie. Ja przykryłam go musem śmietanowym z dodatkiem serka mascarpone 
i delikatną, kruchą bezą.

Bydgoszcz, 26 października 2018 [124]

Małgorzata Grycan
(Współwłaścicielka sieci Grycan)

Pamiętam, że kolejka sięgała aż „do lipki”, czyli tej lipy, którą widać dzisiaj z ogródka. Uwielbiałyśmy 
przyjeżdżać tutaj z siostrą. Chyba każde dziecko lubi się bawić w sklep czy restaurację, a my to 
miałyśmy w prawdziwym rozmiarze. Siadałyśmy za kasą, nakładałyśmy lody. Świetny czas. W budce 
wybór lodów był z dzisiejszej perspektywy raczej niewielki. Trzy smaki: czekolada, śmietanka 
i owocowe.

Warszawa, 25 kwietnia 2019 [181]
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↑ Aleksandra Sowa, 70. urodziny 
cukierni Sowa, luty 2016 
Fot. cukiernia Sowa

Grzegorz Maliszewski
(Główny Ekonomista Banku Millennium)

Polska jest przedsiębiorczym krajem, o czym świadczy liczna zbiorowość firm. Ważnym filarem 
przedsiębiorczości są natomiast firmy rodzinne, które budują swoją strategię na tradycyjnych 
wartościach. Rola firm rodzinnych w gospodarce jest nie do przecenienia, choć ich udział 
w tworzeniu PKB jest wyraźnie niższy niż w rozwiniętych gospodarkach. Według moich 
szacunków firmy rodzinne według definicji przedsiębiorstw o tożsamości rodzinnej (36% ogólnej 
grupy przedsiębiorstw) odpowiadają za ok. 18% polskiego PKB. W krajach rozwiniętych ten odsetek 
przekracza 50%. 

Warszawa, 25 kwietnia 2019 [120]
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→ Tłusty czwartek, A. Blikle,  
Warszawa, 11 lutego 2010  
Fot. Jacek Waszkiewicz 
/ REPORTER



2 0 0 4    Rozwój

151

 2 0 2 0

Własny biznes budowany od 
podstaw, bez doświadczenia, 
z dużym ryzykiem 
bankructwa lub możliwością 
osiągnięcia dużego zysku? 
To sTARTUp. Prowadząc 
taką formę działalności nie 
można realnie oszacować 
powodzenia na podstawie 
wyników finansowych 
swoich czy konkurencyjnych 
podmiotów, nie ma 
odwzorowania, trzeba być 
elastycznym, otwartym na 
współpracę i eksperymenty. 
Jak długo startup jest 
startupem? Póki nie będzie 
bankructwa lub zaczną być 
wypłacane zyski.

↑ Zasilany na baterie pojazd miejski 
startupu Triggo, hybryda motocykla 
i samochodu, 2020 
Fot. mat. arch. Triggo

Adam Niedzielski
(Zastępca prezesa NFZ ds. operacyjnych)

Uważam, że cały sektor startupowy związany z innowacjami w medycynie jest w gruncie rzeczy 
ratownikiem systemu ochrony zdrowia. Mamy rosnący geometrycznie popyt na różne usługi 
medyczne i podaż, która stoi w miejscu –  
deficyt lekarzy i pielęgniarek. Te dwa trendy można zderzyć ze sobą wyłącznie za pomocą 
technologii. Bez startupów system ochrony zdrowia może się rozsypać.

Warszawa, 26 marca 2019 [127]
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Dariusz Ptaszek
(Prezes zarządu Guns&Tuxedos SA)

Dzięki inwestorom mamy już pierwszy milion, czyli 25 proc. kapitału na dalszy rozwój. Już ta kwota 
zasili istotnie nasz budżet na poszerzenie kolekcji o męską odzież sportową premium jeszcze w tym 
roku. Nasz cel numer dwa to zwiększenie asortymentu i dostępności magazynowej w istniejących 
kategoriach produktów.

Warszawa, 15 maja 2019 [128]

Filip Kozera
(Założyciel startupu Kristalic, obecnie wycenianego na 43 mln zł)

Ciężko powiedzieć, czy mieliśmy farta, czy nie, ale tak naprawdę poszło nam całkiem łatwo. 
Jeden ze znajomych był założycielem sporej firmy i miał możliwość zainwestowania 100 tys. 
dolarów z funduszy Sequoia. Spotkaliśmy się z nim na kawę i po chwili powiedział, że zainwestuje 
w cokolwiek, co wymyślimy, bo wierzy w nas. Warto zaznaczyć, że ciężko byłoby pozyskać taką 
inwestycję gdziekolwiek poza Stanami. Dostaliśmy ją właściwie na podstawie tylko i wyłącznie 
naszych kompetencji, a nie wykonanego produktu. […] 

Nigdy nie spotkałem się z taką opinią [że ryzykowne jest informowanie inwestorów, że firma jest 
startupem]. Jest na odwrót. Nikt nie chciałby zainwestować w rozwiniętą firmę, bo skąd miałby 
mieć jakieś zyski? Był taki skaut, który zainwestował 100 tys. dolarów w Ubera i to zamieniło się 
potem w 417 mln dolarów.

17 kwietnia 2020 [125]
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Łukasz Bzdzion 
(Bioceltix)

Nie bójcie się działać wspólnie! Zgrany zespół to fundament dobrego pomysłu. Gdy ruszałem  
ze swoim startupem, rynek biologicznych leków weterynaryjnych nawet nie istniał. Teraz po kilku 
latach wiem, że nie można się poddawać, a rzeczywistość można czasami kreować samodzielnie. 
Mimo wielu przeszkód po drodze warto realizować marzenia, które być może pewnego dnia 
odmienią znany nam świat. To dzięki determinacji można realizować śmiałe cele. Już teraz nowo 
poznani ludzie dopytują mnie o leki biologiczne, wielu z nich jest naprawdę zainteresowanych 
alternatywnymi metodami leczenia swoich pupili. Chcę dać im ten wybór – skuteczniejszy 
i bezpieczniejszy.

Wrocław, 27 czerwca 2019 [126] 

← StethoMe – stworzyli 
inteligentny stetoskop  
Fot. arch. StethoMe, 2020
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↑ Andrzej Duda Prezydent RP 
Fot. www.prezydent.pl, 2020

Andrzej Duda
(Prezydent RP)

Uważam, że zadaniem władz, zwłaszcza tych najistotniejszych podmiotów władzy – czy to centralnej, 
regionalnej, czy lokalnej – jest budowanie także dobrego klimatu. Okazywanie zainteresowania 
przedsiębiorcom. Budowanie przyjaznego klimatu wokół prowadzonej działalności i właśnie także 
wokół działalności najmniejszej. Stąd cała ta idea „Startupów w Pałacu”. Żeby tutaj, do Pałacu 
Prezydenckiego – niektórzy mówią: jednego z absolutnie najważniejszych miejsc w Polsce – można 
było przyjść, podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi potrzebami i znaleźć się na tym 
rzeczywiście wysokim poziomie.

listopad, 2018     [121]

http://www.prezydent.pl
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← FLASH Robotics Sp. z o.o. jeden  
z laureatów XX edycji PPP, 2018  
Fot. mat. arch. Syntoil

Wydaje dźwięki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi wyrażać emocje, rozpoznawać 
twarze i przedmioty. Jednak podstawową funkcją robota EMYS jest edukacja 
– konkretnie uczenie języków obcych dzieci w wieku 3-9 lat. Działanie robota 
to starannie opracowana metodyka nauczania poprzez zabawę, która rozwija 
kreatywność.

EMYS to przyjazny robot społeczny,  który został zbudowany po to, by uczyć dzieci języków obcych. 
Przeznaczony jest dla maluchów w wieku 3–9 lat. EMYS działa na wszystkie zmysły dziecka:  
wydaje dźwięki, mówi, reaguje na dotyk, potrafi rozpoznawać twarze i wyrażać emocje.  
W trakcie nauki staje się częścią dziecięcego świata, pobudza ich wyobraźnię i przemawia ich 
językiem. Dzieci przywiązują się do robota, a wspólna i regularna zabawa sprawia, że nauka staje 
się przyjemna i niezwykle efektywna. Proces uczenia języków obcych wymaga czasu i najlepiej 
rozpocząć go jak najwcześniej. EMYS jest zaprojektowany tak, aby sprostać unikalnym preferencjom 
wczesnej edukacji. Robot dzięki swoim umiejętnościom i przyjaznemu, społecznemu zachowaniu 
potrafi zaangażować dzieci do codziennej wspólnej zabawy. Staje się animatorem, odgrywając 
scenariusze klasycznych zabaw, jakie zwykle nauczyciele realizują w trakcie zajęć w przedszkolach 
i szkole. 

Warszawa, 2018 [122]
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↑ Team Syntoil, startupu, który zajmuje się czyszczeniem karbonizatu 
(zanieczyszczonej sadzy) z recyklingu opon do postaci sadzy 
technicznej. Syntoil odzyskuje cenne zasoby i ogranicza zużycie paliw 
kopalnych, powstawanie odpadów i emisję dwutlenku węgla, Wrocław 2018 
Fot. mat. arch. Syntoil

→ InMotion Labs. Na rynku 
istnieje od 2017  
i działa w branży 
elektronicznej. Jej 
przełomowym produktem 
jest narzędzie, które 
umożliwia wykrycie 
nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów 
Fot: www.kpt.krakow.pl

http://www.kpt.krakow.pl
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Technologie informatyczne 
nieodwracalnie zmieniły biznes. 
Charakter Internetu umożliwia 
dotarcie do zróżnicowanych 
segmentów rynku na całym 
świecie oraz nawiązywanie 
kontaktów z nowymi partnerami 
z zagranicy. Można pracować 
w sieci, nie wyjeżdżając, 
pozostając razem z rodziną, 
W fIRmIE mIęDzyNARODOWEJ, 
KTóRA DzIAłA W pOLsCE LUB DLA 
ODBIORCy zAgRANICzNEgO, zrobić 
karierę tu, na miejscu. 

→
 

Przemek Brendt, Prezes 
Talent Alpha, 5 listopada 
2019 
Fot. Marek Wiśniewski 
/ Forum

Przemek Berendt 
(Prezes Talent Alpha) 

Chcemy namieszać na rynku usług IT. Branża rośnie, ale ma nienaturalną strukturę. Jest około 20 
globalnych dostawców i kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich firm. Rynek zaczyna się konsolidować, 
duże firmy i fundusze private equity przejmują mniejsze. Mamy sprytniejszy sposób na konsolidację: 
tworzymy platformę, która łączy dostawców usług IT z klientami. „Wpinamy się” w organizacje, które 
mają często unikatowe kompetencje i wolne zasoby, aby sprzedać ich usługi na globalnym rynku. […] 

Kraków, 7 marca 2019 [129]



2 0 0 4    Rozwój

158

 2 0 2 0

← VM.PL – Software House, 
Wrocław 2018 
Fot. mat. arch. VM.PL

Stefan Batory
(CEO Booksy – aplikacji do  
umawiania wizyt)

Stany Zjednoczone to najbardziej konkurencyjny rynek na świecie, tam mamy najwięcej 
konkurentów – ponad stu. Tymczasem np. w RPA jesteśmy jedyni. Ale paradoksalnie tam, gdzie 
jest najwięcej konkurentów, ten rynek jest nie tylko najbardziej zaawansowany technologicznie, ale 
i mentalnie. Adopcja jest tam dużo szybsza. Salon fryzjerski w USA potrafi w ciągu 30 dni przejść 
z papieru na umawianie wizyt online – może nie w 100 proc., ale  
w 80–90 proc. W Polsce często zajmuje to ponad rok. Sama penetracja smartfonów i dostęp do 
technologii jeszcze niewiele znaczy. Bo jak się popatrzy na penetrację smartfonów w Polsce, USA 
i Europie Zachodniej, to jest ona podobna, ale to Amerykanie dużo szybciej i chętniej korzystają 
z nowych rozwiązań. Ten rynek rośnie dużo szybciej niż inne, a wraz z nim roś- 
niemy my i nasi konkurenci. Na szczęście w Stanach jesteśmy dziś najwięksi – mamy najwięcej 
pobrań, aktywnych użytkowników i najwięcej rezerwacji.

5 lipca 2018 [131]

http://VM.PL
http://VM.PL
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Mike Kennedy 
(Współzałożyciel Talent Alpha) 

Do tej pory podpisaliśmy umowy partnerskie z 28 software house’ami z sześciu krajów, 
zatrudniającymi w sumie kilka tysięcy pracowników. Zainteresowanie jest bardzo duże. 

Kraków, 7 marca 2019 [129]

Jacek Szlendak 
(CEO Perfect Gym)

Kultura i ludzie to zawsze bariera w ekspansji firmy. Od kilku lat wchodzimy na różne rynki, 
ucząc się na nowo podejścia, które będzie najbliższe naszym zróżnicowanym klientom. Mamy 
ogromne doświadczenie w ponad 38 krajach świata, a ta liczba wciąż rośnie. Ostatnio intensywnie 
przygotowujemy się do wejścia na atrakcyjny rynek Iranu, który wymaga intensywnej adaptacji, 
zwłaszcza w kwestiach kalendarza perskiego. 

Nasze narzędzie oferuje możliwości zwiększenia zysku, co jest wystarczającym argumentem dla 
klientów z całego świata. Jeśli jednak chodzi o wyzwania przy okazji międzynarodowej ekspansji, to 
zwróciłbym uwagę na regulacje prawne i podatkowe, i to właściwie tyle.

2017 [130]
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Karol 
(7 lat temu w wieku 22 lat zdecydował  
się na pracę w domu)

Praca w domu to dla niektórych synonim sukcesu. Nie trzeba nigdzie jeździć, można załatwiać 
w międzyczasie swoje sprawy, nie marnując tego czasu za dużo. Chcesz posłuchać muzyki –  
to jej słuchasz. Chcesz zrobić sobie przerwę? Robisz. Wolnoć Tomku w swoim domku. […]

Szybko zaczęło mi brakować ludzi wokół. Wciąż brakuje. Kiedy człowiek jest sam, to sam siebie musi 
motywować. To trudne. Niby w domu jest ciszej, ale czasem aż za cicho.
Jeśli nie potrafi się samego siebie zmotywować, to praca zdalna okazuje się strzałem w stopę. Nie 
rozdzielałem, i do dziś nie rozdzielam, czasu pracy i wolnego. Wolne weekendy i wieczory często 
zlewają się z pracą.

15 maja 2017 [178]
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Nadal sytuacja Polek–matek jest trudna. Wymaga ekwilibrystyki w łączeniu pracy 
i opieki nad dzieckiem, obowiązkami rodzinnymi. Na rynku pracy macierzyństwo 
jest przeciwko kobiecie. Pomocą mogłyby być dwa miesiące urlopu ojcowskiego, 
niewykorzystane – przepadają. Korzysta z niego 2% szczęśliwych ojców. 
Macierzyństwo to i hamulec, i napęd do działania. Polki firmę zakładają z życiowej 
konieczności. Na początku pogodzenie wszystkiego może być trudne, ale kobiety idą 
w biznes, bo dzięki temu mogą więcej zarobić, mieć elastyczny czas pracy i więcej 
czasu spędzać z bliskimi.

↑ Marcin Gawroński i Anna Skórzyńska: Szumisie zrodziły się z pomysłu 
Mamy, powstały w Polsce, a usypiają setki tysięcy dzieci na całym 
świecie, Warszawa, 2020 
Fot. mat. arch. Szumisie
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↑ Teresa Mokrysz,  
Właścicielka grupy firm Mokate,  
Ustroń, 20 sierpnia 2008 
Fot.  Agencja Gazeta 

↑ Tata z dzieckiem w czasie  
upałów, lipiec 2015 
Fot. Czarek Sokołowski / 
AP Photo / East NewsFot.  
Agencja Gazeta 

Monika Lipińska
(Zastępca prezydenta Lublina)

Ze stereotypami walczy się najtrudniej. Niestety, jeszcze tak bywa, że jesteśmy oceniane przez 
pryzmat powierzchowności, a nie naszych kompetencji i umiejętności. Ale ja bym się tym nie 
przejmowała. Jesteśmy piękne, zadbane, inteligentne i wykształcone. Zawsze podkreślam, że 
powinnyśmy wykorzystywać nasze naturalne zdolności bez porównywania się do mężczyzn. 
Konieczność zarządzania domem, opieką i edukacją naszych dzieci, tą całą domową „instytucją”, 
powoduje, że jesteśmy znakomicie zorganizowane, wielozadaniowe, uważne na ludzi i na ich 
potrzeby. Po prostu róbmy swoje.

Lublin, 24 sierpnia 2019 [152]
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Teresa Mokrysz
(Właścicielka grupy firm Mokate)

Męskie decyzje to stereotyp. Bo dlaczego trudne i ważne decyzje miałyby być zarezerwowane dla 
mężczyzn? Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od kobiet i mężczyzn jednakowej elastyczności, 
szybkości i skuteczności działania oraz – co naturalne – wspomnianego podejmowania kluczowych decyzji. 
Biznes nie ma płci.

Styczeń 2015 [152]

Małgorzata Białoszewska
(Mama trzyletniej Niny)

Pozytywem jest elastyczny czas pracy. To dla mnie najistotniejsze. Zamieniłam bezpieczeństwo 
finansowe na czas na sen, zabawę i spokojne poranki z córką. Nina wzrasta w atmosferze spokoju 
i relaksu,  
bo nie muszę być w pracy o 8. Śpimy, aż się wyśpimy. Każdy chciałby tak żyć, ale nie każdy jest w stanie 
zrezygnować ze spokoju finansowego. Ale to mój wybór i jestem z niego dumna.

Olsztyn, 28 kwietnia 2020 [153]

Klaudyna Kondzielawa
(Mama dwóch chłopców: 6-letniego Tymoteusza i 1,5-rocznego Bruna)

Kiedy mój pierwszy syn był malutki, wiele drogich zabawek było poza naszymi możliwościami 
finansowymi. Postanowiłam więc, że spróbuję zrobić coś sama. I to, co zrobiłam, spodobało się również 
znajomym. Tak po pewnym czasie powstała nasza pierwsza firma. […] [Dokładnie tak samo było z drugą 
firmą, BrunJa, która powstała po narodzinach drugiego syna]. Założyliśmy ją, bo znajomym spodobały 
się moje wielorazowe woreczki na owoce i warzywa, które zabierałam ze sobą na zakupy. Widać, że 
ludzie mają coraz większą świadomość ekologiczną i takie produkty są po prostu potrzebne.

Olsztyn, 28 kwietnia 2020 [153] 
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Pierwsza Wielka Światowa Wystawa Osiągnięć Przemysłu Wszystkich 
Narodów odbyła się w 1851 roku w Londynie. W 1928 roku w Paryżu powstało 
Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych, które sprawuje nadzór nad 
międzynarodowymi wystawami o charakterze niekomercyjnym, organizowanymi 
przez państwa.  Liczba członków wzrosła z 31 założycieli do 170 państw 
członkowskich, w tym Polski, która jest członkiem Biura od początku. 

↑ Światowa wystawa Expo 2008 w Saragossie, 
30 sierpnia 2008 
Fot. Krzysztof Wójcik / Forum
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← Polski pawilon otrzymał 
złoty medal, światowa 
wystawa EXPO 2017 
w Astanie (Kazachstan), 21 
lipca 2017 
Fot. Tomasz Padlo / Forum

pAWILON pOLsKI jest odwiedzany przez miliony gości i jest bardzo dobrze 
oceniany. Na kolejne edycje targów przygotowuje go Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. W 2010 Pawilon Polski zostaje nagrodzony srebrnym medalem 
za najbardziej kreatywną prezentację oraz nagrodę w kategorii Najlepsza promocja 
kraju. W czasie wystawy EXpO 2017 w Astanie Polski pawilon otrzymał złoty medal 
w kategorii Architektura i design pawilonu. 

Jacek Harłukowicz
(Dziennikarz)

Dla naszych firm, samorządów i rządu to jedna z najatrakcyjniejszych możliwości promocji i okazja 
do współpracy. Taki jest cel zaplanowanego na wtorek dolnośląskiego dnia, kiedy zaprezentujemy 
się jako jeden z 10 najszybciej rozwijających się regionów w Europie.

Wrocław, 4 września 2017 [156]
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Beata Krzemińska
(Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Expo 2015 w Mediolanie)

Przed polskim pawilonem ustawimy pięciometrowy portret Mikołaja Kopernika z układem 
heliocentrycznym zbudowany z toruńskich pierników. Uwagę gości zwróci także sześciometrowy 
model tężni z oryginalną solanką, działający jak prawdziwe obiekty w Ciechocinku i Inowrocławiu. 
Obok tężni staną huśtawki, na których można będzie odpocząć i wziąć głęboki oddech. Inne atrakcje 
przed pawilonem to wystawa zdjęć krajobrazowych Daniela Pacha Okiem orła oraz przygotowana 
z myślą o najmłodszych piernikowa chatka do robienia zdjęć.

Toruń, 18 czerwca 2015  [155]

↑ Nagradzany polski pawilon na Shanghai World Expo, 
21 kwietnia 2010 
Fot. Aly Song / Reuters / Forum
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Marek Suczyk
(Wiceprezes Famedu Żywiec, EXPO 2017 w Astanie)

Nasze doświadczenia wskazują, że odbiorcy w krajach Bliskiego Wschodu szczególnie cenią 
umiejętne połączenie nieskomplikowanej (choć ta sytuacja ulega zmianie) z wysoką wytrzymałością, 
funkcjonalnością oraz wygodą i bezpieczeństwem użytkowania. Wiemy, jak odpowiedzieć na te 
potrzeby, czego potwierdzeniem są pierwsze zamówienia złożone na premierowy produkt. 

Bielsko-Biała, 20 lutego 2018 [157]

Dziennikarz
(Expo 2010 w Szanghaju)

Cztery godziny trzeba czekać na wejście do polskiego pawilonu na EXPO w Szanghaju, przed którym 
ustawiła się kilkusetmetrowa kolejka. 

Po polskiej ekspozycji oprowadza m.in. multimedialny smok. Hitem wśród zwiedzających okazał 
się ośmiominutowy film animowany Historia Polski, stworzony przez nominowanego do Oscara 
reżysera Tomasza Bagińskiego, wyświetlany w trójwymiarze. 

Szanghaj, 1 maja 2010 [152]
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Dariusz Jędraszewski 
(Prezes spółki Turzyn)

Spodziewamy się, że rok 2020 pogłębi kłopotliwą sytuację w handlu. Nasza praca obciążona jest 
pewnymi kosztami stałymi, które nie zmieniają się w zależności od liczby dni tygodnia, a niedziela była 
dniem o zwiększonym ruchu. Ludzie już inaczej planują sobie czas, nie odnotowaliśmy, żeby obroty 
w piątek i w sobotę zrekompensowały nam zmianę możliwości handlu w niedzielę.

Turzyn, 4 stycznia 2020 [134]

→ Rodzinna niedziela w Mikoszewie, 
Mierzeja Wiślana 
Fot. Stanislaw Bielski / REPORTER

Rodzinne zakupy w niedzielę? 
Brak czasu w tygodniu? Forma 
spędzania czasu? Straty dla 
firm? Czy odpoczynek z rodziną 
dla pracowników sklepów? 
Pomoc dla małych sklepów? 
W Polsce od 2018 roku 
obowiązywał zAKAz HANDLU 
W niektóre NIEDzIELE, a od 
2020 roku zakaz objął prawie 
wszystkie niedziele.
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Emerytowana nauczycielka

Niedziela jest po to, by każdy mógł odpocząć, sprzedawczynie też. Tego dnia powinni pracować 
tylko ci, którzy muszą, np. lekarze. Ja nie robię zakupów w niedzielę. Przyszłam dziś, bo dzieci się 
zapowiedziały, więc pomyślałam, że upiekę ciasto. No i zabrakło mi kilku składników. Co by było, 
gdyby sklep był zamknięty? Trzeba byłoby się obejść smakiem, ale byśmy przeżyli. 

Styczeń 2014  [132]

Krzysztof Steckiewicz
(Przedstawiciel Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług)

Za wprowadzeniem zakazu przemawia nie tylko aspekt religijny, ale również społeczny i gospodarczy. 
Chcemy ratować polskich przedsiębiorców. Wszyscy widzą, jak wyglądają np. ulice Gdańska. Coraz 
więcej lokali zajmują banki, bo prowadzący małe sklepy nie wytrzymują konkurencji z dużymi 
centrami.

2 stycznia 2014  [133]

Alfred Bujara
(Szef Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”)

Sieci, które omijają przepisy, śmieją się w twarz nie tylko swoim pracownikom, którzy po raz kolejny 
zostali pozbawieni prawa do niedzielnego odpoczynku i normalnego życia rodzinnego. Te sieci kpią 
sobie również z powagi państwa polskiego, pokazując, że ich polskie prawo nie dotyczy.

24 stycznia 2020 [135]
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→ W supermarkecie, 2016 
Fot. Marcin Stępień 
/ Agencja Gazeta

Patrycja
(Kasjerka w dyskoncie spożywczym)

Jak jest akurat Boże Ciało i sklepy są zamknięte, to ludzie robią zakupy dzień wcześniej. Dlaczego 
więc nie mogliby kupować w sobotę zamiast w niedzielę? 

Pamiętam, że kiedy byłam mała, to nie było czynnych wielkich marketów na każdym rogu i jakoś 
ludzie sobie z zakupami radzili, prawda? Teraz też żadna tragedia by się im nie stała, gdyby zamknąć 
markety i centra handlowe. [W niedzielę] większość ludzi przychodzi wtedy do sklepu trochę 
z nudów. Pracuję w dużym markecie, ale nikt tu nie robi w niedzielę zakupów na cały tydzień. Jak 
już, to przychodzą po głupoty. A to chipsy, a to herbatę, bo akurat się skończyła. Jak jest ciepło, to 
pojawia się też druga grupa klientów – spacerowicze. Wchodzą do marketu specjalnie po lody albo 
coś zimnego do picia. Utarg w niedzielę nie jest więc specjalnie wysoki.
[Co byś zrobiła z wolnymi niedzielami?] Na pewno nie zakupy. Spędzałabym czas z bliskimi, 
odpoczywała. Akurat teraz w Boże Ciało mam wolne. Mój chłopak jest kucharzem – to nasze 
pierwsze wolne tego samego dnia od wielu tygodni. Pojedziemy odwiedzić jego rodzinę.

Poznań, 29 maja 2013 [136]
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→ 15. rocznica przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, 
Kraków, 1 maja 2019 
Fot. Jan Graczyński / East News 

Prof. Witold Orłowski 
(Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula) 

[Co by było, gdybyśmy 1 maja 2004 r. nie stali się członkiem Unii Europejskiej?]

Prawdopodobnie bylibyśmy dziś krajem znacznie biedniejszym, ze znacznie gorzej działającą 
gospodarką, z dużym dystansem cywilizacyjnym wobec zachodniej Europy, z bardziej 
sfrustrowanymi mieszkańcami. Bylibyśmy też krajem znacznie bardziej narażonym na szantaż 
polityczny czy gospodarczy ze strony Rosji. Korzyści, które odnieśliśmy z członkostwa, są zaś 
odwrotnością tego czarnego scenariusza. Przyspieszyło to rozwój naszej gospodarki i tempo 
nadrabiania zaległości cywilizacyjnych. Poprawił się poziom życia Polaków, a także poziom 
wynagrodzeń, choć wciąż jest on znacznie niższy niż w krajach zachodnich.

Warszawa, 29 kwietnia 2019 [164]

BILANs ROzLICzEń z UNIą 
EUROpEJsKą opublikowany 
przez Ministerstwo Finansów  
pokazuje, że od maja 2004 
roku z budżetu unijnego 
trafiło do Polski 150,2 mld 
euro, podczas gdy Polska 
wpłaciła 49,3 mld euro 
składek. Od początku 
członkostwa w UE do końca 
czerwca 2019 roku Polska 
otrzymała z budżetu UE 
kwotę netto w wysokości  
100,7 mld euro.
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Jerzy Kwieciński 
(Minister inwestycji i rozwoju)

Polska ma dziś dużo silniejszą gospodarkę niż 15 lat temu, gdy wchodziliśmy do UE. Stało się tak 
w znacznej mierze za sprawą funduszy unijnych. W ostatnich kwartałach obserwujemy nawet 
szybszy wzrost gospodarczy niż w krajach strefy euro. Jednak w porównaniu z nimi mamy wciąż  
za niskie wynagrodzenia pracowników i PKB na mieszkańca. 

Warszawa, 29 kwietnia 2019  [164]

↑ Zamek Królewski, 15. rocznica przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, Warszawa, 1 maja 2019 
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
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Jeremi Mordasewicz 
(Doradca zarządu Konfederacji Lewiatan)

Dzięki temu staliśmy się częścią wielkiej fabryki o nazwie Europa. Firmy, którym już za ciasno  
na polskim rynku, odnoszą korzyści ze specjalizacji i dużej skali produkcji. […]

Polskie firmy i produkty dokonały ogromnego skoku jakościowego. W latach 90. XX w. naszym 
głównym produktem eksportowym była tarcica i węgiel. Dziś zamiast drewna sprzedajemy 
meble wysokiej jakości. Naszym hitem eksportowym są też różnego rodzaju maszyny, pojazdy, 
skomplikowane urządzenia i części, a do tego zdrowa żywność.

Warszawa, 29 kwietnia 2019  [164] 

Leszek Juchniewicz
(Główny ekonomista Pracodawców RP)

To ponad 440 mld zł, a dzięki tym środkom powstała nowoczesna infrastruktura drogowa 
i kolejowa, powstały nowe obiekty kultury, obiekty przemysłowe i usługowe. Widzimy to 
niemal na każdym kroku, niewiele się zastanawiając, skąd pochodziły środki na te cele.  
Szybko dołączyliśmy do międzynarodowej społeczności uznanych przedsiębiorców.  
To dzięki temu w okresie przynależności do Unii udało się nam zwielokrotnić swój eksport, 
osiągając kwotę 2,5 razy większą niż przed wejściem do UE. Dziś jest to blisko 1 bln zł! 

Minusy też są, ale jest ich zdecydowanie mniej. Za taki minus można uznać chociażby wielką falę 
emigracji zarobkowej Polaków po otwarciu granic.

Warszawa, 29 kwietnia 2019  [164]
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Cezary Przybylski
(Marszałek województwa dolnośląskiego)

Mieszkańcy widzą i doceniają efekty programów regionalnych zrealizowanych przez samorządy 
województw. Warto zwrócić również uwagę na dobrze rozwijającą się współpracę z beneficjentami, 
bez których pomysłowości, pracy i zaangażowania trudno byłoby osiągnąć tak widoczne 
i odczuwalne zmiany. Mając na uwadze wyniki oraz tempo i dynamikę wdrażania funduszy 
strukturalnych, polskie regiony bardzo dobrze zdają egzamin jako Instytucje Zarządzające. 
W widoczny sposób wyróżniają się na tle innych europejskich regionów pod względem 
kształtowania i zarządzania systemem Polityki Spójności, co wielokrotnie podkreślała Komisja 
Europejska. Jest to świadectwo sukcesu, wyraz dojrzałości struktur regionalnych oraz przede 
wszystkim znajomości lokalnych potrzeb.

Zielona Góra, 25 kwietnia 2019  [168]

↑ Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego 
Centrum Komunikacyjnego dla LOF. Projekt dofinansowany w ramach 
działania 2.1 Zrównoważony Transport Miejski, Programu Operacyjnego 
Polska Wschodnia  
Fot. PARP 
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→ Biodegradowalne naczynia  
i sztućce firmy Bioterm, 
Zambrów, 2020 
Fot. mat. arch. Bioterm

Celem działań ekologów jest 
m.in. skuteczne zatrzymanie 
strumienia odpadów, 
ratowanie zagrożonych 
gatunków, redukcja emisji 
gazów cieplarnianych.  
Nie jest to zadanie dla 
jednostek. Potrzebny jest 
zbiorowy wysiłek dziesiątek, 
setek… milionów ludzi. 
ZMIANA W MYŚLENIU 
O KLIMACIE, EKOLOGII 
POZWOLIŁA NA ROZWÓJ 
FIRM, KTÓRE DBAJĄ TEŻ 
O NASZE ZDROWIE.  
Unia Europejska powołała 
fundusze, by wesprzeć 
innowacyjne pomysły. 
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Prof. Piotr Kulawik,  
prof. Marzena Zając (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Konsument doskonale wie, że ogórka zje w pięć minut, a folia, w którą był zapakowany, będzie 
się rozkładać kilka tysięcy lat. On już tego plastiku nie chce. Do tego dochodzą apele aktywistów, 
naciski ze strony Unii Europejskiej i dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, że rynek musi się zmienić. 
[…] Oczekiwania są jednak duże. Bo ten sam konsument chciałby, by żywność była świeża, naturalna, 
bez tzw. chemii, a jednocześnie długo zachowywała trwałość i najlepiej jeszcze była tania.

My podjęliśmy próbę zastosowania folii do przetworów mięsnych, wędzonek oraz tzw. produktów 
bezosłonkowych. Okazało się, że nasza folia [hydrolizat żelatyny pozyskiwany ze skór karpia] 
może z powodzeniem zastąpić stosowane obecnie folie kolagenowe oraz plastik w produktach 
bezosłonkowych, w dodatku eliminuje efekt oślizgłości produktu trzymanego w plastiku. […]  
Jeśli jednak choć częściowo uda się nimi zastąpić tę ogromną część rynku, możemy mówić 
o korzyściach dla wszystkich.

Kraków, 24 lutego 2020 [138]

Jerzy Wysocki
(Właściciel firmy Bioterm, produkującej biodegradowalne naczynia i sztućce)

Pod koniec lat 90. otręby nie dawały mi spokoju. Myślenie o tym, co z nimi zrobić, stało się hobby. 
Z czasem przerodziło się w pasję, a dziś jest moją obsesją. Nadal nie mogę spać w nocy, bo myślę, 
co by tu jeszcze ulepszyć. Dziś rynek biodegradowalnych opakowań do jedzenia na wynos jest wart 
ponad 0,5 mld euro, ale co roku rośnie w tempie 8–10 proc. Prowadzimy badania, których efektem 
może być produkt, który zrewolucjonizuje także i tę niszę. […]

Początki nie były łatwe. Choć ekologia zaczyna coraz bardziej ważyć na decyzjach zakupowych 
Polaków, to mieliśmy produkt droższy niż jednorazówki z plastiku czy papieru. Mało kto o nich 
słyszał. Musieliśmy od podstaw tłumaczyć, czym są otręby. Zamiast działu handlowego mieliśmy 
dział edukacyjny.

Zambrów, 6 sierpnia 2019  [139] 
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Anna Żebracka
(Kierownik działu sekwencjonowania Nexbio)

[…] Okazywało się, że te same środki ochrony roślin działały z różną skutecznością zależnie  
od lokalizacji. Również ocena wizualna mikroorganizmów, na podstawie której dobierano owe 
środki, budziła wiele wątpliwości. […] Rolnicy często stosowali bardzo duże ilości pestycydów  
na początku okresu wegetacyjnego uprawianych roślin, „tak na wyrost”, żeby w późniejszym 
okresie nie mieć problemów z mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Środowisko pod wpływem pestycydów ulega degradacji, szczególnie jeśli chodzi o zakażenie wody.  
Co więcej, pola, na których masowo uprawiana jest żywność, gdzie plon z założenia ma być wysoki,  
są piękne i zielone, jednak poprzez ilość stosowanych tam pestycydów nie słychać na nich  
odgłosów świerszczy, pszczół ani ptaków, panuje tam martwa cisza. Środki chemiczne zabijają także 
pożyteczną faunę.

Ponadto badania naukowe pokazują, że w co trzecim produkcie spożywczym stwierdzono 
pozostałości pestycydów oraz że występuje wyraźna korelacja pomiędzy pestycydami 
a pogarszaniem się stanu zdrowia u ludzi, występowaniem raka, chorobą  
Alzheimera, Parkinsona, czy też coraz częstszymi przypadkami niepłodności. […]
To, co chcemy stworzyć, to przeniesienie standardowego laboratorium o dużych rozmiarach  
do małego pudełka. Oczywiście przy zachowaniu jego funkcji. […] Rolnik będzie zabierał taki sprzęt 
do kieszeni, szedł w pole i pobierał próbkę np. liścia (coś na zasadzie dziurkacza). Później w ciągu 
kilku minut dostanie wynik, który pozwoli zweryfikować zagrożenia patogenami na pozornie zdrowo 
wyglądającej młodej roślinie, które już na niej występują, ale nie są jeszcze widoczne gołym okiem. 

Lublin, 13 sierpnia 2017 [137]
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Violetta Gzik-Janiak
(Właścicielka piekarni produkującej ekologiczne pieczywo)

Jest to cudowny zawód, bo chleb, który pieczemy i sprzedajemy, jest podstawowym produktem 
żywieniowym. […] Widać, jak świat zwrócił się na nowo ku starym wartościom. Nie wolno korzystać 
z nawozów, środków ochrony roślin, nie można używać genetycznie modyfikowanych nasion. 
Czyli wracamy do korzeni, do tego, co było naturalne i zdrowe. […] Obecnie największym trendem 
w Europie jest żywność ekologiczna. Więc od początku trafiliśmy na dobre tory. 

Wprowadzenie produkcji ekologicznej jest dosyć ciężkie, przygotowanie dokumentacji,  
prowadzenie osobnego miejsca w magazynach, miejsca do produkcji. My już kilkanaście lat temu 
zaczęliśmy to wdrażać i dzisiaj doskonale dajemy sobie z tym radę.

Sochaczew, 14 czerwca 2017 [140]
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↓ Młodzieżowy Strajk Klimatyczny,  
Poznań, 25 listopada 2019 
Fot. Agencja Gazeta

Rozwój miast, ośrodków przemysłowych  
spowodował, że coraz więcej szkodliwych 
substancji trafia do środowiska, degradując 
je. Na przestrzeni lat zakres przestrzenny  
zanieczyszczeń przeszedł z lokalnego do 
globalnego. śRODOWIsKO zANIECzyszCzAJą 
emisje i odpady przemysłowe z fabryk  
i elektrowni. Za emisję tych ostatnich  
w dużej mierze odpowiada również transport 
samochodowy. Wprowadzanie szkodliwych 
ubstancji do powietrza, wód i gleb stanowi 
bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi.
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Olga Tokarczuk
(Pisarka) w przemowie noblowskiej

Wysiłki naukowców, próbujących lepiej rozumieć naszą rzeczywistość, ukazują ją jako wzajemnie 
spójną i gęsto powiązaną sieć wpływów. To już nie tylko słynny „efekt motyla”, który, jak wiemy, 
polega na tym, że minimalne zmiany w warunkach początkowych jakiegoś procesu mogą dać 
w przyszłości kolosalne i nieobliczalne rezultaty, ale nieskończona ilość motyli i ich skrzydeł, 
ciągle w ruchu. Potężna fala życia, która wędruje poprzez czas.

Sztokholm, 7 grudnia 2019  [141] 

Maciej Mikulicz
(Współzałożyciel i prezes spółki 3MD Recycling z Legnicy) 

Nasza spółka rozpoczęła działalność w 2013 r., a dziś zatrudnia już około 60 osób. Jeśli chodzi 
o przetwarzanie cewek telewizyjnych, obsługujemy 70–80 proc. rynku europejskiego. Oprócz 
tego zajmujemy się recyklingiem twardych dysków czy napędów CD-ROM. Uzyskany w wyniku 
przetworzenia metali czysty złom miedzi czy stalowy jest sprzedawany do hut i firm zajmujących  
się recyklingiem.

Wrocław, 25 czerwca 2016 [142]

Aleksander Choromański 
(Przedstawiciel MZA)

Autobus jest całkowicie elektryczny, czyli bezemisyjny, bardzo ekologiczny. Jest to doskonała 
recepta na smog, z jakim mamy w mieście do czynienia.

Warszawa, 15 marca 2018 [128]
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Józef Jodłowski 
(Starosta rzeszowski)

Farma ma moc 580 kW, czyli jest w stanie wygenerować ok. 554 MWh energii w skali roku.  
Dla porównania – maksymalnie z takiej farmy można zasilić około 500 gospodarstw domowych 
w ciągu dnia. 

Ogromne znaczenie ma fakt, że energia wytwarzana tą technologią jest ekologiczna, 
przyjazna środowisku. Na przykład – dzięki panelom zainstalowanym w naszym parku nie 
ma żadnej emisji do atmosfery dwutlenku węgla odpowiedzialnego za ocieplanie się klimatu.
Działająca w Rzeszowie, na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko”, 
farma fotowoltaiczna powstała z wykorzystaniem pieniędzy z Unii Europejskiej. 

Rzeszów, 10 lutego 2020 [143]

→ Smog i mgła w Krakowie,  
Rynek Główny,  
17 stycznia 2020 
Fot. Jakub Włodek / 
Agencja Gazeta
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3 marca 2020 roku, podczas gali XXII edycji konkursu Polski Produkt 
Przyszłości, zainaugurowano obchody 20-lecia pOLsKIEJ AgENCJI 
ROzWOJU pRzEDsIęBIORCzOśCI pARp.  
Budowanie świadomości polskich marek, promocja i wspomaganie 
rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów i technologii 
wytworzonych w Polsce to główne cele konkursu Polski Produkt 
Przyszłości. Historia Konkursu to ponad 1000 projektów instytucji 
naukowych i firm, które z powodzeniem wprowadzają w życie 
i zarabiają na innowacjach odpowiadających na potrzeby XXI wieku 
w niemal każdej dziedzinie życia.  
Postęp można zauważyć w rosnącej liczbie zgłoszeń – do XXII edycji 
zgłoszono prawie 100 projektów z dziedzin takich jak: medycyna,  
chemia, sztuczna inteligencja, elektronika czy biotechnologia.

← Gala konkursu 
Polski Produkt 
Przyszłości, 
Warszawa,  
3 marca 2020 
Fot. mat. 
arch. PARP
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Jadwiga Emilewicz
(Minister przedsiębiorczości i technologii w latach 2018–2019)

Polskie innowacje i technologie to lokomotywa napędowa dla naszej gospodarki. Dlatego tak ważne 
jest, aby ich autorzy mieli środowisko do rozwoju swoich projektów. Rodzime produkty i usługi 
w dziedzinie nowych technologii wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość. Ten właśnie wyznacznik 
sprawia, że polskie firmy nie tylko z sukcesem działają na rynkach krajowych i zagranicznych, lecz 
również budują świadomość silnych polskich marek w obszarze innowacji.

3 września 2018 [144] 

Wojciech Kamieniecki
(Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)

Inteligentny stetoskop, proteza ucha czy nowoczesne urządzenie edukacyjne dla dzieci to tylko 
niektóre produkty, w ostatnich latach rozwijające się również dzięki środkom w ramach oferty 
NCBR. Aż ośmiu laureatów konkursu to beneficjenci centrum, których wsparliśmy już także 
w projektach innych niż właśnie nagrodzone. Kolejne przykłady znajdziemy zresztą w całej historii 
konkursu. To wyraźny sygnał, że stawiamy na właś- 
ciwe rozwiązania już na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Na co dzień pamiętamy, 
że każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu –  
niesie za sobą ryzyko, ale i obietnicę technologii, produktu lub usługi przynoszących korzyści 
całemu społeczeństwu 

Poznań, 4 marca 2020 [146]
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← Operacja z użyciem implantu stworzonego 
przez naukowców z Akademii Górniczo- 
-Hutniczej w Krakowie, Nagroda Specjalna 
Ministra Nauki i Szkolnictwa w XXII edycji 
Konkursu Polski Produkt Przyszłości 
Fot. Maciej Bernaś / KSAF AGH

↑ Musicon, instrument-zabawka.  
Nagroda Specjalna PARP i NCBiR w XXII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości 
Fot. mat. arch. Musicon
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PARP

Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja rywalizowały o trzy nagrody główne po 100 
tys. zł oraz wyróżnienia (25 tys. zł) i nagrody specjalne. Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 
96 projektów, o 24 więcej niż rok wcześniej.

Warszawa, 3 marca 2020 [145]

Małgorzata Oleszczuk 
(Prezes PARP) 

Wspieramy rozwój innowacyjnych firm w Polsce, ale chcemy też wspierać międzynarodowy 
rozwój rodzimych talentów. Dowodem na to jest konkurs skierowany do ludzi, których łączy pasja, 
potrzeba tworzenia, ulepszania i odkrywania tego, co dotąd nieznane. Zacieśnianie współpracy 
między nauką a biznesem to najlepsza droga do wzrostu innowacyjności gospodarki i zwiększania 
jej konkurencyjności w skali globalnej. 

Warszawa, marzec 2020 [180]



← Warszawska 
Syrenka, 
Warszawa, 
kwiecień 2020 
Fot. AP Photo / 
Czarek Sokolowski
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Pandemia koronawirusa (covid-19), wywołana wirusem sARs-COV-2, 
trwa na całym świecie. 13 marca 2020 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) podała, że epicentrum pANDEmII koronawirusa 
stała się Europa. Świat jeszcze nie miał doświadczenia z takim 
kryzysem. Kiedy skończy się pandemia? Bill Gates uważa, że obecnie 
próbujemy sobie poradzić z Pandemią 1. Dzięki temu będziemy 
lepiej przygotowani do Pandemii 2 i zminimalizujemy zagrożenie, 
jakim może być bioterroryzm. Pandemia oznacza dla sektora małych 
i średnich firm sporo zmian i to w wielu aspektach. Można próbować 
zdefiniować coś, czego nigdy nie doznaliśmy w takiej skali i na tylu 
frontach, i szukać drogi ratunku, ale też nowej drogi rozwoju. Nawet 
przy próbie definiowania widać, jak liczne oblicza ma pandemia.

↑ Pierwszy dzień obowiązywania przepisów o zakrywaniu ust  
i nosa z powodu epidemii koronawirusa, Kraków, kwiecień 2020 
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta
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prof. Marcin Król 
(Filozof, socjolog, historyk idei)

Długofalowo myślę, że będzie lepiej. 

Ten świat był oparty na szaleńczej idei utylitaryzmu i wzrostu. Wszyscy uważaliśmy, że trzeba mieć 
lepszy telefon komórkowy, lepszy samochód, mieszkanie, wakacje, dzieci w lepszej szkole.  
To prowadziło donikąd. Świat się będzie musiał opanować po tych kilkudziesięciu latach niebywałej 
w historii ludzkości prosperity. Właściwie nigdzie nie było tak dobrze, wygodnie i przyjemnie jak 
przez te ostatnich kilkadziesiąt lat. Wszystko to się skończy i wróci pewna norma ludzka – że świat 
jest padołem łez i tylko czasem zaświeci słońce. I trzeba się cieszyć z tego, że czasem zaświeci 
słońce. Jak wróci taka norma, to będzie zupełnie w porządku. Trzeba zrozumieć, że to, co było, 
było wyjątkowe. Powrotu do tego nie będzie na pewno. […] W moim przekonaniu bez rewolucji 
się nie obędzie. Jaki będzie kształt tej rewolucji, czy będzie z gilotyną, czy tylko aksamitna, tego 
nie wiemy. Nikt na świecie nie wie też, kiedy ona nastąpi. Może być jesienią, a może za cztery 
lata. W jakimś sensie zacznie być wprowadzany inny, normalny porządek. Z czego raczej trzeba się 
cieszyć, ale w dłuższej perspektywie. Jednak w krótszej, przez te kilka lat, będziemy żyli w świecie 
niewiarygodnego chaosu, rozprężenia wszystkiego. To już w tej chwili jest nie do nadrobienia. 

30 kwietnia 2020  [159] 

→ Pracownicy Kaliskiego Centrum 
Opieki Długoterminowej 
„Salus” podczas ewakuacji 
pensjonariuszy do szpitala  
w Wolicy, kwiecień 2020 
Fot. Łukasz Cynalewski 
/ Agencja Gazeta
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Michał Młynarczyk
(Członek zarządu Polskiego Forum HR, prezes firmy rekrutacyjnej Devire)

Dziś szanse na znalezienie zatrudnienia są statystycznie cztery razy mniejsze niż jeszcze w marcu. 
Zdolność adaptacji do nowych reguł na rynku będzie w dużej mierze kwestią pokoleniową.

Na pewno czeka nas era półotwartych biur, przejście na hybrydowe lub zupełnie zdalne modele 
pracy. To dobra wiadomość dla osób z mniejszych miejscowości, które w pogoni za lepszą pracą 
nie będą już musiały przeprowadzać się na stałe do większych aglomeracji. Ogólnie będzie można 
mieszkać w Białymstoku, a pracować w Warszawie, Krakowie, a nawet w Nowym Jorku. Znam kilka 
przypadków, w których zwolnione w czasie epidemii osoby w zawodach kreatywnych spróbowały 
szczęścia jako wolny strzelec na zagranicznych portalach pracy zdalnej i dziś z domu zarabiają 
w mocniejszej walucie. Gdyby nie kryzys, nigdy nie zdecydowałyby się na wyjście ze strefy komfortu 
i poszukiwania takich możliwości.

15 maja 2020  [161]

Anna 
(Fryzjerka)

To nie jest tak, że bezmyślnie ryzykuję zdrowie i życie. Ja to dobrze przemyślałam. Boję się jak 
cholera. Ale pracuję, bo nie chcę głodować. Chcę wierzyć, że jestem bezpieczna i zdrowa. Mam 
dwoje dzieci...

Łódź, 20 kwietnia 2020   [166]
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Prof. Marek Belka 
(Ekonomista, polityk)

Nie wierzę w zmianę wzorców konsumpcyjnych. Ludzie wrócą do restauracji, kin, teatrów. […]

Pewnie nie uda się odtworzyć wszystkiego, co było „przed”. Zmieni się podejście do outsourcingu. 
Korporacje przemyślą strategie minimalizowania kosztów produkcji polegające na kupowaniu 
komponentów na całym świecie i na dostawach just in time, czyli takich, które minimalizują, 
czasem do zera, zapasy części potrzebnych do produkcji.
Na kryzys konsumpcji i produkcji nakłada się problem rynku pracy. Doświadczenia zdalnej pracy 
mogą przyspieszyć już dziejące się zmiany. Zdalna praca, która przed kryzysem była czymś 
marginalnym, może stać się standardem. Będzie więcej niekonwencjonalnych –  
jeszcze nie wiemy jakich – relacji między pracownikami a pracodawcami.
Nie wiemy też, czy będzie mniejszy popyt na siłę roboczą i większe trwałe bezrobocie. Zatrudnienie 
tworzy się przede wszystkim w usługach, a kryzys może zmienić wzorce konsumpcyjne. Choć ja 
w to nie bardzo wierzę. Ludzie wrócą do restauracji, kin, teatrów. Będą dalej uprawiać turystykę, 
choć może bardziej zainteresują się urokami własnego kraju. Ale jednocześnie może będzie więcej 
inwestycji w cyfrową gospodarkę, sztuczną inteligencję, co sprawi, że konsumpcja jednak spowolni.

9 maja 2020 [162] 



2 0 2 0   Pandemia COVID-19

192

 2 0 2 0

↑ Leszek Odija, szef kawiarni w Poznaniu, 
kwiecień 2020 
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

WALKA z pANDEmIą 
KORONAWIRUsA wymogła 
pozostanie w domach. Firmy 
stanęły przed koniecznością 
zmiany zasad działania lub 
zaprzestania działania. Całe 
państwo zamarło, jakby 
w oczekiwaniu na to, co się 
stanie. Rząd przygotował 
Tarczę Kryzysową 1.0, 
a potem następne. Tarcza to 
pakiet rozwiązań, który ma 
ochronić polskie państwo 
i obywateli przed kryzysem 
wywołanym pandemią. 

Tadeusz Gołębiewski 
(Właściciel sieci hoteli)

Mam teraz w hotelach zatrudnionych prawie tysiąc osób. Utrzymanie tylu stanowisk pracy przez 
jeden tylko miesiąc kosztuje 10 mln zł. Moja poduszka finansowa okazała się zbyt słaba. Zastawiłem 
swój majątek na 30 mln zł. Nikogo nie musiałem zwalniać.

16 maja 2020  [165]
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Leszek Odija 
(Szef kawiarni Uno i Uno Espresso)

Wisimy na włosku. Olbrzymia większość naszych klientów to gastronomia i biura, więc 16 marca 
wszystko stanęło. Musieliśmy zamknąć kawiarnię, nie było żadnych zamówień, choć po weekendzie 
powinno być ich sporo. Nikt nie zamawiał też kawy przez telefon, ani z biur, ani z restauracji. 
Kompletna cisza.

Zawsze wydawało mi się, że prowadzę biznes zrównoważony, stabilny, bo nie stawiam wszystkiego 
na jedną kartę. Nie sądziłem, że ktoś czy coś zatrzyma z dnia na dzień całą branżę. […]
Uno zaczęła sprzedawać na wynos jedzenie i kawę. Bez dowozu, ale trzeba przyznać, że ludzie 
przychodzą i – jak na taką sytuację –  
ruch jest nawet całkiem niezły. Dużo większe problemy przechodzi Uno Espresso, a to znacznie 
większa część mojego kawowego biznesu. Tu sprzedaż z dnia na dzień spadła właściwie do zera, 
a zatrudniam 20 osób. Na razie nikogo nie zwolniłem, ale cały zespół solidarnie zgodził się na 
30-procentową obniżkę wynagrodzenia. Część tych osób opiekuje się dziećmi, część jest na 
zwolnieniach. 

Poznań, 25 kwietnia 2020  [163]

Aleksandra Klimek 
(Prezes CoverOne)

Zastanawialiśmy się, jak uratować firmę, a przede wszystkim 60 miejsc pracy. I tak wymyśliliśmy 
CoverOne i zajęliśmy się produkcją przyłbic ochronnych. Maszyny, które mieliśmy na stanie, udało 
się przestawić na inną produkcję, a pierwsze produkty wysłaliśmy do klientów już 13 marca. Byliśmy 
w stanie produkować około 3 tys. przyłbic dziennie.

Wrocław, 19 kwietnia 2020 [167]
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Paweł Mucha
(Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP)

Jesteśmy przekonani, że Polski Bon Turystyczny to dobre rozwiązanie, które przede wszystkim w 85 
proc. będzie wspierało mikro i małych przedsiębiorców z branży turystycznej. Ze strony Kancelarii 
Prezydenta i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz jest taka myśl, że jeśli Bon zostanie dobrze przyjęty 
wówczas rozważymy, czy będzie on stałym elementem rozwiązań służących rozwojowi polskiej 
branży turystycznej. Ta branża najbardziej dotkliwie odczuła skutki epidemii koronawirusa. 

Warszawa, 1 lipca 2020 [182]

Joanna Solska 
(Dziennikarka)

Obecnie trzy czwarte Polaków boi się utraty pracy i tego, że sytuacja gospodarcza kraju bardzo się 
pogorszy. To źle rokuje, recesja będzie się pogłębiała.

Na całą gospodarkę patrzymy przez pryzmat własnej sytuacji oraz sytuacji naszych bliskich i znajomych, 
z których coraz więcej traci pracę. […] Kiedy jednak nastroje się pogarszają, gorzej będzie się też działo 
w gospodarce. Ze strachu przed utratą pracy zaczynamy oszczędzać na czas, kiedy będzie jeszcze gorzej. 
Oglądamy każdą złotówkę, zanim ją wydamy, a w rezultacie chowamy ją z powrotem do portfela. Popyt 
spada, razem z nim spadają w firmach zamówienia, pracownicy tracą robotę. Najsilniejszy w ostatnich 
latach silnik zaczyna się zacierać.
Dla realnej gospodarki taka rzecz jak nastroje społeczne jest więc niesamowicie istotna. Te zaś zależą 
także od rządu. Od tego, czy umie obywatelom przedstawić realny plan odmrażania gospodarki i czy 
realizuje go z głową, a nie, jak dotychczas, chaotycznie, bo bez żadnego planu. Nie potrafiąc nawet 
wytłumaczyć, dlaczego zamraża czy odmraża takie, a nie inne branże. Od tego, czy ludzie dostrzegają 
sens jego działań i wierzą, że zostaną uwieńczone sukcesem.

12 maja 2020  [170]
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↑ Otwarcie mobilnego punktu badań na obecność koronawirusa, 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny  
im. Tadeusza Borowicza, Bydgoszcz, 8 maja 2020 
Fot. Roman Bosiacki / Agencja Gazeta
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Sławomir Łoboda 
(Wiceprezes firmy odzieżowej LPP, do której należą marki Cropp, Sinsay,  
House, Mohito oraz Reserved)

Z miejsca zatrzymaliśmy praktycznie wszystkie duże inwestycje. Nasz plan inwestycyjny na najbliższe 
trzy i pół roku zakładał wydatek prawie 3 mld zł. Zmianie musiały ulec także nasze plany związane 
z zamówieniami – nie mamy możliwości ich realizacji w pełnym, planowanym przed pandemią 
zakresie. Weryfikujemy ich liczbę na kolejny sezon.

Kolekcję wiosna / lato już mieliśmy w magazynach. Nic z tym się nie dało zrobić. […] Zamknięto nam 
sklepy w najlepszym okresie sprzedażowym, czyli w marcu i kwietniu. […] Nie chce się licytować na 
to, kto ma gorzej, bo wszyscy mamy trudną sytuację. Ale my jesteśmy jedną z niewielu branż, która 
teraz ma ogromne stocki towarów.
[Skorzystaliśmy z tarcz rządu] – z dwóch rozwiązań, z postojowego oraz rządowych dopłat do pensji, 
czyli tzw. 20, 40, 40. Oba pomogły nam przetrwać najtrudniejszy dla nas okres, marzec i kwiecień, 
kiedy sklepy były zamknięte. Również wszelkie dostępne instrumenty płynnościowe, takie jak te 
przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będą dla 
nas dużym wsparciem. […]
[Bankructwa są] nieuniknione i wydarzy się stosunkowo szybko. Będą zamykane centra handlowe. 
Będą padały sieci handlowe. […] 

11 maja 2020  [169]

Małgorzata Jarosińska-Jedynak 
(Minister Funduszy i Polityki Regionalnej)

Do tej pory na walkę z pandemią i jej negatywnymi skutkami przeznaczyliśmy z funduszy unijnych 
ponad 14 mld zł. A to jeszcze nie koniec. Cały czas pracujemy nad kolejnymi programami, 
przedsięwzięciami i naborami. To, co już udało się wygospodarować, to m.in. pomoc w utrzymaniu 
miejsc pracy w firmach. Na ten cel przeznaczyliśmy wspólnie z marszałkami województw ok. 2,5 
mld zł. 

Warszawa, 12 czerwca 2020 [171]
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→ Puste ulice w czasie 
pandemii, tzw. Mordor –  
skupisko biurowców 
będących siedzibami wielu 
przedsiębiorstw, Warszawa 
Fot. Kuba Atys / 
Agencja Gazeta

Wielu z nas marzyło o pracy 
bez dojeżdżania do firmy, stania 
w popołudniowych korkach.  
Nie każdy pracodawca zgadzał 
się na taki model pracy.  
Po wybuchu pandemii COVID-19 
trzykrotnie zwiększyła się liczba 
firm, które przeszły  
na pRACę zDALNą. 

Michał Dworczyk 
(Szef kancelarii premiera)

Chcielibyśmy się zwrócić do pracodawców z apelem, żeby zgodnie z obowiązującymi 
przepisami maksymalnie wdrożyć pracę zdalną. Administracja rządowa już zaczęła to robić. 
W kancelarii premiera od dziś 55 proc. pracowników pracuje zdalnie.

Warszawa, 12 marca 2020 [149]
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Katarzyna Klukowska 
(Dziennikarka)

Praca zdalna, bez konieczności codziennego odwiedzania siedziby firmy, to korzyść nie tylko 
dla pracownika, ale i pracodawcy – począwszy od zmniejszenia kosztów wynajmu i utrzymania 
powierzchni biurowych, przez zadowolenie i większą wydajność pracowników. Dla rodziców 
niepełnosprawnych dzieci i inwalidów to niemal zbawienie – dzięki elastycznemu trybowi pracy 
mogą łączyć pracę zawodową z opieką nad dzieckiem lub własną rehabilitacją, a dla przedstawicieli 
wolnych zawodów – dostosowanie pory i miejsca pracy do możliwości twórczych.

Rzecz w tym, że pracodawcy niezbyt chętnie zgadzają się na ten sposób wykonywania obowiązków. 
Boją się, że pracownik pozbawiony bezpośredniej kontroli stanie się mniej wydajny. I choć fakty 
temu przeczą, o zgodę na pracę w systemie zdalnym wcale nie jest łatwo. 

11 września 2018 [148]

↑ Praca zdalna, kwiecień 2020 
Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta 
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Jacek Rodzinka
(Dyrektor ds. rozwoju komercji Instytutu Badań i Analiz Finansowych  
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Czy będziemy pracować zdalnie już na stałe? Myślę, że przedsiębiorcy będą chcieli z tego 
skorzystać, bo to znaczące ograniczenie kosztów. 

Rzeszów, 17 kwietnia 2020 [150]

↑ Towarzysze w pracy zdalnej 
Fot . Robert Robaszewski 
/ Agencja Gazeta
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Trudne czasy wyostrzają ludzkie opinie, zachowania. 
Dotknęło nas przekleństwo  
„Obyś żył w ciekawych czasach”. 

Wielu nie może pracować i zarabiać.  
Czy stać nas na altruizm? WARTO pOmAgAć. 

↑ Dorota Szczepanowska, przełożona pielęgniarek, 
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa  
Chałubińskiego, kwiecień 2020 
Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta
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Dorota Szczepanowska
(Przełożona poradni specjalistycznych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym) 

Roberta Skórę, fizjoterapeutę, który uważany jest za pierwszą ofiarę koronawirusa wśród medyków, 
znałam osobiście. Miał 46 lat, był zdrowy, silny, wysportowany. Miał dzieci w wieku moich dzieci. 
Zmarł u nas w szpitalu.

Nie mieliśmy pewnie od czasu zakończenia II wojny światowej sytuacji, która tak by nas jako 
społeczeństwo sponiewierała moralnie i etycznie. Uważam, że gdzieś znikło w nas poczucie 
solidarności i misji. To było widać po statystykach – w poradni na zwolnieniach czy urlopach 
znalazło się kilkadziesiąt procent pracowników. Strach wziął górę nad poczuciem obowiązku.
Trudno było podjąć decyzję o powrocie do pracy, gdy miało się w domu chorych czy starszych. 
Znam takich, którzy z pracy nie zrezygnowali, ale czują się winni wobec bliskich. Też miałam trudny 
moment, gdy mówiłam rodzinie, że nie będę już tylko zarządzała personelem w poradni, ale idę  
na intensywną terapię, do chorych na COVID-19.

12 maja 2020  [174]

Andrzej Jacek Blikle 
(Prezes firmy A. Blikle)

Czas dzisiejszego kryzysu daje nam wszystkim szczególną okazję do budowania etosu współpracy 
i empatii. Bo dziś nie tylko wszyscy potrzebujemy wsparcia, ale też praktycznie wszyscy mamy 
jakąś szansę go udzielić. Komuś wynieść śmieci, zrobić zakupy, posiedzieć za kogoś po godzinach, 
niekoniecznie za dodatkowe wynagrodzenie. Również firmy mogą zrobić wiele. W czasie kryzysu 
2007–09, gdy firmy amerykańskie zwalniały pracowników, by nie obniżać wynagrodzeń, japońskie 
obniżały wynagrodzenia, aby nie zwalniać. Ale na te obniżki Japończycy się godzili, bo mieli 
poczucie, że chodzi o dobro ich wszystkich.
[…] Dziś płoną wszystkie firmy, musimy je ratować. Pomóżmy nawet konkurentom. 

Warszawa, 12 maja 2020  [172]
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Edwin Bendyk
(Pisarz, publicysta i szef działu Nauka w „Polityce”)

Tak, ten kryzys stwarza wielką szansę, byśmy przemyśleli jako społeczeństwo zarówno kwestię 
pracy, jak i solidarności. Zacznijmy od solidarności. Niewykluczone, że dalsza walka z pandemią 
polegać będzie na okresowym wyłączaniu z aktywności grup zagrożonych zakażeniem i sektorów 
mogących temu zagrożeniu sprzyjać. Nie z własnej więc winy wiele przedsiębiorstw i wielu 
pracowników nie będzie mogło pracować i zarabiać.

1 maja 2020  [173]

Igor Klaja
(Prezes OTCF, właściciel marki 4F)

Jako posłaniec złych wiadomości przekazałem zespołowi, że może nam grozić nawet bankructwo 
– nie z powodu złej sytuacji, ale z powodu braku płynności. Dalszy rozwój wypadków zależał od 
nas wszystkich. I paradoksalnie – to poczucie niebezpieczeństwa sprawiło, że ludzie zyskali swoiste 
poczucie bezpieczeństwa. Bo poczuli się odpowiedzialni za firmę. Wszyscy wiedzieli, że jesteśmy 
w pozycji totalnego ryzyka, jednak wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Zbudowanie jasnej sytuacji, 
przedstawienie jej taką, jaka jest, powodowało, że zaczęło się pojawiać zaufanie pomiędzy osobami, 
które inspirują, przewodzą w ramach zespołu OTCF. Celowo nie mówię „zarządzają”, bo ostatnio nie 
używam takiego słowa.

Warszawa, 16 maja 2020  [175]

Mateusz Morawiecki 
(Prezes Rady Ministrów)

Dążymy do ustabilizowania sytuacji związanej z koronawirusem, aby dynamika wzrostu zakażeń 
była jak najmniejsza. [...] Musimy mieć świadomość, że reguły, które wyznaczamy, są wskazówkami 
i zaleceniami, które powinny być przestrzegane przez seniorów – to może ocalić życie. 

Warszawa, 10 października 2020  [182]
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↑ Wideokonferencja PARP.  
„Tarcza antykryzysowa dla biznesu", 26 maja 2020 
Fot. PARP
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22 lipca 1944
Ogłoszenie powstałego w Moskwie manifestu zdominowanego przez komunistów Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego, pozbawionego – w wyniku narzuconej przez władze 
sowieckie taktyki – treści wskazujących na wprowadzanie w Polsce komunizmu, zapowiadającego 
natomiast przywrócenie zrabowanej przez Niemców własności i poparcie państwa dla inicjatywy 
prywatnej. 

Sierpień 1944 
Dekret PKWN o obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków, mleka i mięsa od chłopów.

6 września 1944 
Dekret PKWN o reformie rolnej, zakładający parcelację majątków ziemskich powyżej 50 lub 100 
(w zależności od regionu) hektarów. 

Styczeń 1945 
Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy; powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
na czele z Hilarym Mincem (przedwojennym komunistą, członkiem Biura Politycznego KC Polskiej 
Partii Robotniczej), który obejmuje jednocześnie stanowisko ministra przemysłu.

Ruiny getta warszawskiego, 1945

Fot. Studium Polski Podziemnej w Londynie / Ośrodek KARTA
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15 stycznia 1945
Powołanie Narodowego 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), podczas gdy nadwyżka zostaje przejęta przez państwo.

10 listopada 1945 
Dekret o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania (CUP) z Czesławem Bobrowskim jako 
prezesem, skupiającego ekonomistów krytycznych wobec koncepcji 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, handlu obcymi walutami, szabrownictwa, łapownictwa, 
przestępstw przeciwko monopolom państwowym. Komisja posiada prawo karania grzywną, 
przepadkiem mienia i obozem pracy przymusowej do dwóch lat.

Grudzień 1945
I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej i przyjęcie programu wyrażającego deklaratywnie chęć 
„unarodowienia” wielkiego i średniego przemysłu, kolei i banków, przy jednoczesnym zachowaniu 
inicjatywy prywatnej w małym przemyśle, handlu i rzemiośle (w tym czasie 80–90% placówek 
handlowych znajduje się w rękach prywatnych).

Plakat Henryka Tomaszewskiego 

– Pierwszy Zjazd Polskiej Partii 

Robotniczej, grudzień 1945 

Repro. Romuald Broniarek / Ośrodek 

KARTA
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3 stycznia 1946 
Ustawa Krajowej Rady Narodowej (ciała pełniącego funkcję parlamentu) o nacjonalizacji 
przemysłu. Podlegają jej wszystkie przedsiębiorstwa niemieckie i gdańskie, natomiast spośród 
polskich – wszystkie należące do wybranych 17 gałęzi przemysłu (np.: górnictwo, nafciarstwo, 
cukrownictwo, poligrafia), zaś w pozostałych branżach – takie, które zdolne są zatrudnić 50 
pracowników na jedną zmianę.

4 kwietnia 1946 
Uchwała rządu (opierająca się na rozwiązaniach dopuszczonych w 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 parlamentarnymi. Według oficjalnych – i całkowicie sfałszowanych 
z pomocą Sowietów – wyników, na drugie pytanie: czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji 
ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych 
gałęzi gospodarki z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? – odpowiedzi  
na „tak”: 77,3%.

Pierwsze powojenne Międzynarodowe Targi Poznańskie, kwiecień 1947 

Fot. PAP
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1 sierpnia 1946 
Zniesienie dostaw obowiązkowych.

19 stycznia 1947
Wybory do Sejmu Ustawodawczego, „legitymizujące” władzę komunistów. 

13–14 kwietnia 1947 
Podczas plenum KC PPR Hilary Minc przedstawia program budowy socjalizmu polegający 
na podporządkowaniu sektora prywatnego, spółdzielczego i samorządowego centralnemu, 
państwowemu ośrodkowi planowania gospodarczego. Rozpoczyna się okres walki państwa z dotąd 
tolerowanymi przejawami prywatnej inicjatywy w handlu, rzemiośle i usługach.

Maj 1947 
Minc przedstawia w „Nowych Drogach” (organie teoretycznym KC) program „bitwy o handel” – 
zwalczenia pozostałości kapitalizmu w polskiej gospodarce. 

30 maja 1947
Uchwała rządu o tworzeniu sieci państwowych i spółdzielczych domów towarowych, które mają 
otrzymywać preferencyjne kredyty i zaopatrzenie.

2 czerwca 1947
Uchwalenie ustaw umożliwiających realizację koncepcji „bitwy o handel”: O zwalczaniu drożyzny 
i nadmiernych zysków w obrocie handlowym (prawo wyznaczania maksymalnej ceny detalicznej 
i hurtowej), O obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych i O zezwoleniach 
na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych. 
Od tej pory za ustalanie cen powyżej określonego administracyjnie limitu, a także skupowanie, 
gromadzenie lub ukrywanie towarów dla osiąg- 
nięcia „nadmiernego zysku” grozi do  
pięciu lat więzienia, wysoka grzywna, zajęcie mienia lub wysłanie do obozu pracy (przez 
następne kilka miesięcy trafia do nich 24 tys. „szkodników gospodarczych”); dodatkowo 
powiatowe urzędy skarbowe mają prawo stosować domiary podatkowe wobec przedsiębiorstw 
prywatnych. Rezultatem tych działań jest m.in. spadek liczby prywatnych sklepów ze 134 tys. 
(1947) do 78 tys. (1949).
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Lipiec 1947 
Odrzucenie przez rząd, pod presją sowiecką, amerykańskiego planu Marshalla –  
planu odbudowy gospodarczej Europy; wzmacnia to uzależnienie polskiej gospodarki od ZSRR.

2 lipca 1947 
Uchwalenie przez Sejm Planu Odbudowy Gospodarczej („plan 3-letni”, jedyny w pełni wykonany 
plan w Polsce Ludowej), zakładającego względną równowagę między inwestycjami w przemysł 
ciężki a zaspokajaniem konsumpcyjnych potrzeb ludności.

24 września 1947
Na mocy dekretu rząd przejmuje ustalanie cen w przedsiębiorstwach państwowych 
i samorządowych, co skutkuje trwającym przez cały okres komunizmu zerwaniem zależności 
kształtowania cen od mechanizmów rynkowych.

1 października 1947
Dekret o planowej gospodarce narodowej, stwarzający podstawy prawne planowania 
centralnego i obowiązujący do 1982.

21 kwietnia 1948 
Dekret o zmianie przedwojennej ustawy o izbach rzemieślniczych – Związek Izb Rzemieślniczych 
objęty zostaje centralnym planowaniem.

Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, przemawia 

delegat z Zabrza, Krauze-Krasowiecki.  

Wyżej, za stołem prezydialnym siedzą m.in. 

Bolesław Bierut i Aleksander Zawadzki,  

aula Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 

grudzień 1948 

Fot. NN, reprodukcja Kazimierz Seko / Ośrodek 

KARTA
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15–21 grudnia 1948 
Zjazd zjednoczeniowy 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, mająca teoretycznie koordynować wspólne przedsięwzięcia 
gospodarcze państw socjalistycznych. 

10 lutego 1949 
Likwidacja CUP i powstanie Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (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 stalinowskiego rozrostu biurokracji.

15 sierpnia 1949
Zarządzenie Ministerstwa Obrony Narodowej, zgodnie z którym każdy poborowy może być 
wysłany na trzy lata do kopalni węgla lub uranu. Szczegółowe instrukcje wskazują, że ma to 
dotyczyć synów żołnierzy AK, kupców, rzemieślników, młynarzy, kułaków.

21 lipca 1950 
Uchwalenie przez Sejm ustawy o planie sześcioletnim, zgodnie z którym produkcja przemysłowa 
wzrosnąć ma o 158% (wcześniej mówiono o 85–95%), środki produkcji – 63,5%, środki spożycia 
– 36,5%; realizacja planu polega przede wszystkim na, narzuconym odgórnie z Moskwy całemu 
blokowi komunistycznemu rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego – jest to związane 
z wojną w Korei i wzrostem napięcia międzynarodowego. Codzienne potrzeby ludności zostają 
zepchnięte na dalszy plan, co w połączeniu z represjami wobec prywatnej inicjatywy 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% 
(stosunek wymiany 100:3 dla płac, 100:1 dla banknotów w obiegu); jednocześ- 
nie wprowadzony zostaje zakaz obrotu i posiadania walut obcych, złota i platyny, za co grożą 
surowe represje do kary śmierci włącznie.
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1951 
Ponowne wprowadzenie dostaw obowiązkowych.

22 lipca 1952
Uchwalenie konstytucji, zmiana nazwy państwa z Rzeczpospolita Polska na Polska Rzeczpospolita 
Ludowa. Artykuł 7. nowej ustawy zasadniczej mówi, iż Polska Rzeczpospolita Ludowa, opierając 
się na uspołecznionych środkach produkcji, wymiany, komunikacji i kredytu, rozwija życie 
gospodarcze i kulturalne kraju na podstawie narodowego planu gospodarczego, w szczególności 
przez rozbudowę państwowego przemysłu socjalistycznego, rozstrzygającego czynnika 
w przekształcaniu stosunków 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 utrzymania 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 łagodniej i zezwala na handel, o ile wywiązali się z dostaw 
obowiązkowych; jednoczesne z podwyżką zniesienie systemu kartkowego (wprowadzanego, 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 sześcioletniego. 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” umożliwia nasilającą 
się krytykę prymatu przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, 
marnotrawstwa, braków na rynku, wolno rosnących płac 
czy niewydolności rolnictwa (które próbowano poddać 
kolektywizacji, acz w znacznie mniejszym stopniu niż 
w pozostałych krajach bloków). 

Pochód pierwszomajowy, 

Katowice, 1 maja 1954

Fot. Kazimierz Seko / Ośrodek 

KARTA
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12 marca 1956 
W Moskwie umiera Bolesław Bierut.

28 czerwca 1956 
Krwawe stłumienie przez siły bezpieczeństwa i wojsko protestów robotniczych w Poznaniu – 
jednego z przejawów narastającego w kraju poruszenia społecznego na rzecz zmian politycznych 
i gospodarczych.

11 września 1956 
Wejście w życie ustawy o cechach rzemieślniczych i Związku Izb Rzemieślniczych – deklaracja 
większych swobód i poszanowania prywatnej własności.

19–21 października 1956 
VIII Plenum KC PZPR. I sekretarzem zostaje Władysław Gomułka, głoszący hasło zerwania 
z minionym okresem „błędów i wypaczeń”. Przemianom politycznym towarzyszy dynamiczny 
wzrost liczby prywatnych zakładów oraz upadek spółdzielni 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, powołanie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Styczeń 1957
Powstanie Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów z Oskarem Lange na czele –  
jej zadaniem ma być opiniowanie polityki gospodarczej państwa, szybko jednak zostaje 
pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia, a ster gospodarki ponownie przejmuje kierownictwo 
partyjne. 

1 lipca 1958
Ustawa o zezwoleniach na wykonywanie prac z zakresu przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych 
usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej; ponowne zaostrzenie złagodzonych w 1956 
przepisów. Powrót do praktyki ścisłego koncesjonowania działalności gospodarczej przez urzędy 
państwowe.
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18 czerwca 1959
Ustawa o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko własności społecznej, zakładająca 
możliwość orzekania kary śmierci.

Obchody piętnastolecia PRL, na trybunie stoją m.in.: Piotr Jaroszewicz, 

Nikita Chruszczow, Edward Gierek i Władysław Gomułka, w tle wisi 

portret Włodzimierza Lenina, Katowice, lipiec 1959

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

Stragany z owocami na placu Grzybowskim. Warszawa, wrzesień 1958

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA 
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31 lipca 1959 
Wprowadzenie „poniedziałków bezmięsnych” – świadectwo narastających trudności 
z zaopatrzeniem ludności w artykuły spożywcze i bezradności władz wobec nich.

2 lutego 1965 
Wyrok w „aferze mięsnej”, skazanie na karę śmierci Stanisława Wawrzeckiego, jednego 
z dyrektorów warszawskiego Miejskiego Handlu Mięsem. W sprawie oskarżonych 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 mięsa i innych artykułów 
spożywczych.

14 grudnia 1970
Początek robotniczych protestów przeciwko podwyżkom cen na Wybrzeżu, stłumionych krwawo 
przez wojsko.

20 grudnia 1970 
Edward Gierek zastępuje Gomułkę na stanowisku I sekretarza KC; nowa ekipa głosi hasło budowy 
gospodarczego dobrobytu (zgodnie z rzuconym później hasłem „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie 
żyli dostatniej”), zrywając tym samym z „gomułkowską” oszczędnością. W następnych latach 
odczuwalne staje się pewne poluzowanie rygorów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Bujnie rozwija się m.in. aktywność tzw. badylarzy –  
sadowników.

1 stycznia 1972
Zniesienie dostaw obowiązkowych w rolnictwie.

14–15 grudnia 1972
Zjazd zjednoczeniowy istniejących central rzemieślniczych, powstanie Centralnego Związku 
Rzemiosła.
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28 października 1974 
Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług umożliwiające osobom prywatnym 
prowadzenie handlu wyrobami spożywczymi i używkami pochodzenia zagranicznego.

6 lutego 1976
Rozporządzenie Urzędu Rady Ministrów dopuszczające możliwość tworzenia przedstawicielstw 
firm zagranicznych z udziałem obcego kapitału: obywatel PRL nie może być ich szefem, ale może 
być pracownikiem, na co Polacy odpowiadają namawianiem znajomych i rodziny z zagranicy do 
tworzenia takich firm i powierzania im przedstawicielstw 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 
spacyfikowane przez milicję, ale jednocześnie władze wycofują się z decyzji o podwyżkach. 

12 sierpnia 1976
Wprowadzenie kartek na cukier, jeden z pierwszych tak wyraźnych przejawów narastającego 
kryzysu gospodarczego, wynikającego z polityki Gierka, opartej w dużej mierze na kredytach 
zachodnich.

Pracownica ożarowskiej fabryki kabli w hali 

produkcyjnej, Ożarów Mazowiecki, kwiecień 1975 

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA
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23 września 1976
Powstanie Komitetu Obrony Robotników, jawnej organizacji opozycyjnej, stawiającej sobie za cel 
obronę represjonowanych uczestników protestów czerwcowych oraz pomoc ich rodzinom.

Grudzień 1976 
Nowe, bardziej liberalne zasady opodatkowania rzemiosła i drobnej wytwórczości, 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 handlowych 
i gastronomicznych prywatnym ajentom.

7 lutego 1979 
Uchwała Rady Ministrów dopuszczająca tworzenie już nie przedstawicielstw, ale przedsiębiorstw 
z kapitałem zagranicznym; uproszczenie procedur ich tworzenia. 

Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej  

im. Lenina, Tadeusz Mazowiecki i Lech 

Wałęsa, Gdańsk, sierpień 1980

Fot. Zbigniew Trybek / Ośrodek KARTA 
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14 sierpnia 1980 
Początek strajku w Stoczni Gdańskiej, kulminacji ogólnopolskiej fali strajkowej trwającej od lipca.

31 sierpnia 1980 
Podpisanie Porozumień Gdańskich pomiędzy władzą i strajkującymi.

17 września 1980
Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w skali 
ogólnopolskiej.

Jesień 1980 
Powołanie Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej z przedstawicielami „S” Ryszardem Bugajem 
i Waldemarem Kuczyńskim jako obserwatorami.

Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej, ludzie modlą się przed bramą,  

na której zawieszono portret Jana Pawła II i flagi, sierpień 1980, Gdańsk

Fot. Zbigniew Trybek / Ośrodek KARTA



218

1 9 4 4   KALENDARIUM  2 0 2 0

28 lutego 1981 
Wprowadzenie kartek na mięso.

2 lipca 1981 
Wprowadzenie przepisów liberalizujących opodatkowanie drobnej wytwórczości.

Wrzesień – październik 1981 
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Uchwalony 7 października program związku 
wzywa do przeprowadzenia szeroko zakrojonych reform gospodarczych, zniesienia prymatu 
biurokracji i nakazowo-rozdzielczego systemu kierowania polską ekonomią. 

25 września 1981 
Ustawa o zwalczaniu spekulacji, wymierzona w nielegalny handel, rozwijający się w warunkach 
ciągłych braków w zaopatrzeniu.

18 października 1981 
I sekretarzem KC PZPR zostaje gen. Wojciech Jaruzelski.

13 grudnia 1981
Wprowadzenie stanu wojennego.

Premier Wojciech Jaruzelski 

w telewizji informuje 

o wprowadzeniu stanu 

wojennego,  

Warszawa, 13 grudnia 1981

Fot. Romuald Broniarek  

/ Ośrodek KARTA 
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23 grudnia 1981 
W odpowiedzi na ogłoszenie stanu wojennego USA wprowadza sankcje gospodarcze wobec 
PRL. Obejmowały one m.in. zablokowanie eksportu nowoczesnych technologii, ograniczenie 
dostępu do kredytów oraz cofnięcie klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu z USA. 
Sankcje przyczyniły się do dalszego upadku polskiej gospodarki. Ostatecznie zostały 
zniesione dopiero 19 lutego 1987 roku.

Czołg niedaleko Stoczni Gdańskiej, 

15 grudnia 1981 Fot. Leszek 

Pękalski / Ośrodek KARTA

Puste półki w sklepach, Warszawa, 1981 

Fot. Cezary Langda / PAP
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26 lutego 1982 
Uchwalenie pakietu ustaw mających reformować gospodarkę (jedna z prób legitymizowania 
wprowadzenia stanu wojennego); ustanowienie podziału na ceny odgórnie regulowane przez 
państwo, kształtowane przez uspołecznionych sprzedawców oraz umowne – wolnorynkowe 
(ustalane przez prywatnych rzemieślników, handlarzy, rolników); od tego roku sektor prywatny 
zaczyna w praktyce funkcjonować poza systemem centralnego planowania; następuje jego 
wyraźny rozwój, związany ze zwiększającą się niemożnością zapewnienia koniecznych wytworów 
oraz usług przez niewydolną gospodarkę „uspołecznioną”, a także z (szczególnie w drugiej 
połowie lat 80.) coraz silniejszymi więzami między kadrami partyjnymi a biznesem. 

20 lipca 1983 
Nowelizacja konstytucji, zagwarantowanie trwałości indywidualnych gospodarstw rolnych.

22 lipca 1983 
Zniesienie stanu wojennego.

Październik 1985 
Tygodnik „Wprost” rozpoczyna publikację cyklu reportaży o polskich milionerach.

Czerwiec 1986 
Przyjęcie Polski do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

11 września 1986 
Ogłoszenie amnestii dla wszystkich więźniów politycznych. Od tej pory władza wycofuje się ze 
stosowania kar więzienia za działalność opozycyjną. 

Wystawa polskiej motoryzacji, Fiat 126p, 1986

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA 



221

1 9 4 4   KALENDARIUM  2 0 2 0

1987 
Według danych GUS udział pozarolniczej gospodarki prywatnej w PKB wynosi 4,7% 
(w porównaniu do 2,3% w 1980), przy czym wartość ta może faktycznie być znacznie większa. 
Ilość jednostek gospodarki prywatnej wynosi 530 tys. w porównaniu z 357 tys. w 1981. 

Listopad 1987 
Wydzielenie PKO BP z NBP i reaktywowanie jako samodzielnego banku, nastawionego na obsługę 
ludności, mniejszych przedsiębiorstw, głównie spółdzielczych i prywatnych.

29 listopada 1987 
Propagandowe referendum w sprawie reform ekonomicznych i politycznych; na pierwsze 
pytanie, dotyczące reform gospodarczych (Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego 
Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnego 
poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu–trzyletni okres 
szybkich zmian?) 66% głosujących (czyli 44,3% uprawnionych) głosuje „tak”. Ponieważ jednak 
ustawowy próg to 50% uprawnionych, wynik referendum nie jest wiążący.

Grudzień 1987 
Utworzenie z inicjatywy Mieczysława F. Rakowskiego Towarzystwa Wspierania Inicjatyw 
Gospodarczych, które ma pomagać w przezwyciężaniu biurokratycznych trudności; umożliwia ono 
jednocześnie partyjnej kadrze gospodarczej stawianie pierwszych kroków w biznesie.

8 lutego 1988 
Rozporządzenie Rady Ministrów dopuszczające tworzenie prywatnych spółek na bazie majątku 
przedsiębiorstw państwowych; powstają w ten sposób tzw. spółki nomenklaturowe – część 
dotychczasowej kadry kierowniczej ma możliwość uwłaszczenia się.

Kwiecień 1988 
Utworzenie Łódzkiego Banku Rozwoju, pierwszego niebędącego własnością państwa.

Lato 1988 
Ogólnopolska fala strajkowa, przynosząca powrót „Solidarności” na scenę polityczną kraju. 
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31 sierpnia 1988 
Pierwsze spotkanie Lecha Wałęsy z ministrem spraw wewnętrznych generałem Czesławem 
Kiszczakiem, zapowiadające zwołanie obrad Okrągłego Stołu przedstawicieli władzy i opozycji. 

14 października 1988 
Powołanie rządu Mieczysława F. Rakowskiego; ministrem przemysłu – Mieczysław Wilczek, 
prywatny przedsiębiorca, jeden z najbogatszych Polaków; likwidacja branżowych ministerstw 
gospodarczych i powołanie w ich miejsce jednego Ministerstwa Przemysłu. 

23 grudnia 1988 
Sejm uchwala ustawę o działalności gospodarczej: wolność jej prowadzenia na równych prawach 
dla wszystkich sektorów, zastąpienie konieczności uzyskania administracyjnego pozwolenia 
obowiązkiem zgłoszenia do ewidencji; oparcie na zasadzie legalizmu; obowiązek uzyskiwania 
koncesji tylko przy działalności w 11 gałęziach produkcji (m.in. kopaliny, broń, spirytus). Rezultatem 
ustawy jest rejestracja w pierwszej połowie 1989 – 6 tys. prywatnych spółek prawa handlowego 
(14-krotny wzrost wobec stanu z końca 1988).

Koniec 1988
Likwidacja Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, przywrócenie CUP. 

1 stycznia 1989 
Zakończenie reglamentacji sprzedaży samochodów i benzyny.

31 stycznia 1989 
Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: jednolite zasady dla wszystkich 
podmiotów niezależnie od formy własności; złagodzenie obciążeń fiskalnych; zniesienie 
podatku od ponadnormatywnych wynagrodzeń (blokujących swobodę kształtowania płac). 
Uchwalona zostaje również ustawa o prawie bankowym, umożliwiająca tworzenie banków 
przez osoby prawne i fizyczne.

6 lutego 1989 
Początek obrad Okrągłego Stołu.
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15 lutego 1989 
Uchwalenie przez Sejm nowego prawa dewizowego: swoboda posiadania i obrotu walutami, 
możliwość tworzenia prywatnych kantorów.

24 lutego 1989 
Ustawa O niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej – możliwość 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 akcentującego przede wszystkim rozwój samorządności i partycypacji 
pracowniczej, ale zapowiadającego też wprowadzenie pluralistycznej struktury własności, redukcję 
ingerencji państwa, decentralizację i demonopolizację, a także utworzenie giełdy papierów 
wartościowych.

17 kwietnia 1989
Relegalizacja NSZZ „Solidarność”.

Obrady Okrągłego Stołu, Warszawa, 6 lutego 1989 

Fot. Anna Pietuszko / Ośrodek KARTA
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4 czerwca 1989 
Częściowo wolne, oparte na porozumieniach Okrągłego Stołu, wybory parlamentarne, 
zakończone miażdżącym zwycięstwem kandydatów „Solidarności”.

Lipiec 1989 
Kraje z grupy G7 (siedem najbardziej uprzemysłowionych państw świata) podejmują decyzję 
o przyznaniu pomocy ekonomicznej Polsce i Węgrom (program PHARE, rozszerzony później na 
inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej).

1 sierpnia 1989
Wprowadzenie cen rynkowych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, czego natychmiastowym 
skutkiem staje się inflacja przechodząca w kolejnych miesiącach w hiperinflację; zniesienie kartek 
na mięso i cukier. 

24 sierpnia 1989
Tadeusz Mazowiecki pierwszym niekomunistycznym premierem w bloku wschodnim.

12 września 1989 
Sejm przyjmuje skład rządu Mazowieckiego; Leszek Balcerowicz wicepremierem i ministrem 
finansów; premier zapowiada, iż rząd podejmie kroki inicjujące przejście do nowoczesnej 
gospodarki rynkowej wypróbowanej przez kraje rozwinięte. 16 września 1989 – powstanie 
Centrum im. Adama Smitha, think-tanku promującego idee wolnorynkowe. 

Tadeusz Mazowiecki w Sejmie po 

zatwierdzeniu składu jego rządu, 

Warszawa, 12 września 1989 

Fot. Chris Niedenthal / FORUM
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19 września 1989 
Podpisanie umowy o handlu i współpracy gospodarczej Polski z krajami Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej.

25 września 1989 
Utworzenie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych.

Grudzień 1989 
Przekształcenie Centralnego Związku Rzemiosła w Związek Rzemiosła Polskiego, ze statutem 
określającym go jako organizację samorządu zawodowego i związek pracodawców oparty na 
dobrowolnym zrzeszeniu. 

11 grudnia 1989 
Ministerstwo Finansów uchyla obowiązek stosowania maksymalnych wskaźników wzrostu cen 
i zmniejsza liczbę towarów objętych obowiązkiem informowania o zamiarze podwyższenia ceny.

18 grudnia 1989 
Rada Unii Europejskiej uruchamia program bezzwrotnej pomocy ekonomicznej dla Polski i Węgier 
– PHARE (Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy) – rozszerzony 
w następnych latach o kolejne kraje Europy Środkowej. 

28 grudnia 1989
Przyjęcie przez Sejm pakietu ustaw składających się na Plan Balcerowicza, mających 
umożliwić transformację gospodarki polskiej z centralnego planowania w wolnorynkową 
– m.in. zniesienie gwarancji istnienia przedsiębiorstw państwowych niezależnie od 
wyników finansowych oraz preferencji kredytowych dla monopolu państwowego w handlu 
zagranicznym, ujednolicenie przepisów podatkowych i celnych dla różnych podmiotów.

29 grudnia 1989
Nowelizacja konstytucji. Przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska. Wedle nowej wersji ustawy 
zasadniczej RP gwarantuje swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności. [...] 
a także chroni własność i prawo dziedziczenia oraz poręcza całkowitą ochronę własności osobistej. 
Wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
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13 lutego 1990 
Powstanie w Gdańsku Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, pierwszej takiej placówki w Europie 
Środkowo-Wschodniej. 

24 lutego 1990 
Powołanie Urzędu Antymonopolowego.

23 marca 1990
Nowelizacja prawa lokalowego, od tej pory właściciel może swobodnie decydować o przeznaczeniu 
lokalu. 

27 maja 1990 
Pierwsze w pełni wolne wybory – samorządowe. Kolejny krok do decentralizacji, również gospodarczej.

Kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi w dniu 27 maja 1990;  

młodzi ludzie wieszają plakat na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki, Warszawa

Fot. Wojciech Druszcz / Ośrodek KARTA
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31 maja 1990 
Rozporządzenie ministra finansów o zwol- 
nieniu z podatku obrotowego i dochodowego części nowo otwieranych przedsiębiorstw.

5 lipca 1990 
Uchylenie przez Sejm ustawy z 25 wrześ- 
nia 1981 o zwalczaniu spekulacji. 

13 lipca 1990 
Przyjęcie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

28 lipca 1990 
Obszerna nowelizacja Kodeksu Cywilnego. Ponowne zdefiniowanie pojęcia przedsiębiorstwa 
i gospodarstwa rolnego, a także wprowadzenie pojęcia firmy i prokury. Zmodyfikowane zostają 
także przepisy dotyczące czynności prawnych, w szczególności regulacje sposobów zawierania 
umów. 

28 lipca 1990 
Przyjęcie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przełamanie monopolu państwowych 
instytucji ubezpieczeniowych.

Wrzesień 1990
Utworzenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych; Waldemar Kuczyński ministrem.

Wrzesień 1990 
Powstanie Fundacji „Fundusz Współpracy”, ustanowionej przez Skarb Państwa reprezentowany 
wówczas przez Witolda Trzeciakowskiego – członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za 
koordynację pomocy zagranicznej. Celem Fundacji jest stymulowanie demokratycznych przekształceń 
i rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie działalności rządowych instytucji koordynujących 
pomoc zagraniczną, w szczególności – przyjmowanie i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych 
pochodzących z Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych oraz zagranicznych instytucji 
rządowych i prywatnych.
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5 listopada 1990 
Powołanie przez Kongres USA Komisji ds. Rozwoju Małych Przedsiębiorstw w Europie 
Centralnej z zadaniem stworzenia instytucjonalnych form pomocy dla przedsiębiorców w Polsce, 
Czechosłowacji i na Węgrzech.

22 marca 1991 
Uchwalenie ustawy o publicznym 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 reprezentujący Skarb Państwa 
podpisują akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

16 kwietnia 1991 
Pierwsza sesja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bierze w niej udział siedem 
domów maklerskich, które oferują akcje pięciu spółek: Tonsilu, Próchnika, Krosna, Kabli i Exbudu. 
Sesje odbywają się raz w tygodniu.

28 czerwca 1991 
Rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 

26 lipca 1991 
Ustawa wprowadzająca podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

16 grudnia 1991 
Podpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Rzecząpospolitą Polską 
a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. 

15 lutego 1992 
Uchwalenie nowej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obowiązującej do 
dnia dzisiejszego. 
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1 marca 1992 
Wejście w życie części Układu Europejskiego dotyczącej handlu.

Kwiecień 1992 
Prezesi kilkunastu dużych polskich firm powołują Polską Radę Biznesu. 

17 listopada 1992 
Powstanie Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

8 stycznia 1993
Wprowadzenie podatku VAT oraz podatku akcyzowego.

21–22 czerwca 1993 
Na szczycie w Kopenhadze Rada Europejska wyznacza kryteria (tzw. kryteria kopenhaskie) 
przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

Połowa 1993 
W sektorze prywatnym powstaje ponad 50% PKB, pracuje w nim prawie 60% ogółu 
zatrudnionych.

14 września 1993
 Przyjęcie przez rząd wytycznych polityki przemysłowej, będących podstawą do założeń polityki 
państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

1 lutego 1994 
Wejście w życie całości Układu Europejskiego.

15 lutego 1994 
Powołanie, na mocy uchwały Rady Ministrów, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, 
w której zasiadają przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców prywatnych i związków 
zawodowych; ma ona służyć jako forum dialogu w sprawie polityki społeczno-gospodarczej 
państwa.
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8 kwietnia 1994 
Polska składa w Atenach oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

29 września 1994
Uchwalenie ustawy o rachunkowości, w której po raz pierwszy znajduje się klasyfikacja 
przedsiębiorstw według wielkości.

Grudzień 1994 
Rusza Program Powszechnej Prywatyzacji. Jego celem miało być nadanie milionom Polaków 
udziałów w majątkach 512 państwowych przedsiębiorstw. Po kilku latach program, wokół 
którego narosło wiele nieprawidłowości i afer, uznany został za porażkę. 

1 stycznia 1995 
Wejście w życie denominacji złotego w stosunku 10000:1.

6 czerwca 1995 
Rada Ministrów w związku z opracowaniem perspektywy na lata 1995–97 akceptuje program 
polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw – Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce 
narodowej. Program nie zakłada udziału środków budżetowych we wsparciu dla tego sektora.

Wrzesień 1995 
Zarejestrowanie powołanej przez Ministra Przemysłu i Handlu Polskiej Fundacji Promocji 
i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, instytucji przeważnie finansowanej z funduszy 
zagranicznych, głównie ze środków Unii Europejskiej. Fundacja przejmuje większość zadań 
Fundacji „Fundusz Współpracy” w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP). 

8 sierpnia 1996 
Powołanie Komitetu Integracji Europejskiej, ciała ministerialnego odpowiedzialnego za proces 
integracji europejskiej. W październiku powstaje Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – 
państwowa jednostka organizacyjna obsługująca Komitet Integracji Europejskiej.

15 października 1996 
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Uchwała Rady Ministrów o reformie centrum administracyjno-gospodarczego; likwidacja 
Centralnego Urzędu Planowania, Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu; utworzenie Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu.

1997 
Start konkursu Polski Produkt Przyszłości, którego celem jest promocja i upowszechnianie 
osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku 
polskim.

Lipiec 1997 
„Powódź tysiąclecia” w południowej Polsce niszczy ok. dziewięć tysięcy małych i średnich 
przedsiębiorstw i przynosi straty w tym sektorze wynoszące 643 miliony zł. Realizacja programu 
Unii Europejskiej, opracowanego w sierpniu i uruchomionego w listopadzie, mającego na celu 
odbudowę po klęsce żywiołowej, zostaje powierzona Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

21 sierpnia 1997
Uchwalenie nowej ustawy regulującej publiczny obrót papierami wartościowymi, również 
pozagiełdowy.

Powódź w Raciborzu, lipiec 1997

Fot. Robert Krzanowski / Agencja Gazeta
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12–13 grudnia 1997 
Rada Europejska podejmuje decyzję o rozpoczęciu 30 marca 1998 procesu rozszerzania Unii 
Europejskiej o Polskę i inne kraje regionu. 

17 lutego 1998 
Powstanie Rady Polityki Pieniężnej. Do jej kompetencji należy m.in. ustalanie założeń polityki 
pieniężnej w Polsce oraz wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. 

Sierpień 1998 
Początek tzw. kryzysu rosyjskiego, który w Polsce skutkuje załamaniem się gałęzi gospodarki 
nastawionych na eksport na Wschód.

24 grudnia 1998 
Podpisane zostaje memorandum finansowe w sprawie Krajowego Programu Operacyjnego Phare 
1998, opracowanego z uwzględnieniem ogólnych priorytetów zarysowanych w Partnerstwie 
dla Członkostwa, co zagwarantować ma pomoc Polsce w tych dziedzinach, w których potrzeby 
z punktu widzenia przygotowań do członkostwa w UE są największe. Program finansuje projekty 
inwestycyjne z dziedziny transportu oraz ochrony środowiska, a także projekty dotyczące rozwoju 
instytucjonalnego. Częścią Phare jest również program zintegrowanego rozwoju regionalnego, 
którego celem jest złagodzenie społecznych kosztów restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. 

Styczeń 1999
Powstanie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, reprezentującej interesy 
prywatnych przedsiębiorców przed instytucjami państwa.

11 listopada 1999 
Przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu wyznaczającego kierunki działań rządu wobec 
małych i średnich przedsiębiorstw do 2002, zakładającego przeznaczenie środków budżetowych 
na rozwój tego sektora (poprzednie programy koncentrowały się na dofinansowywaniu 
upadających przedsiębiorstw państwowych).
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19 listopada 1999 
Uchwalenie ustawy Prawo działalności gospodarczej – pierwszego aktu prawnego  
III RP, w którym zawarta jest definicja małych i średnich przedsiębiorstw.

2000 
Rozpoczęcie działalności programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza. Celem 
programu jest przygotowanie Polski do wykorzystania znacznie większych środków 
dostępnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, praktyczne zapoznanie się 
z mechanizmami stosowanymi w ramach polityki spójności UE oraz ukształtowanie 
odpowiedniego zaplecza instytucjonalnego gotowego do realizacji polityki spójności. 
W ramach Programu PHARE SSG realizowane są trzy typy projektów: infrastrukturalne, 
rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 

15 września 2000 
Uchwalenie ustawy Kodeks spółek handlowych.

Ostatni dzień na warszawskiej giełdzie przed przeprowadzką do nowego 

budynku, Warszawa, 16 listopada 2000 

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
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9 listopada 2000 
Uchwalono ustawę o powołaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Agencja 
powstała w 2001 r. w wyniku przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw (działającej w latach 1996–2000). 
 
W 2001 r. Agencja liczyła 77 pracowników. W 2002 r. w ramach realizacji programu rządowego 
„Przede wszystkim przedsiębiorczość”, PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki 
i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dzięki konsolidacji powstała jedna 
instytucja, podległa Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialna za 
wdrażanie środków pomocowych z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na rzecz rozwoju 
polskiej przedsiębiorczości.

31 grudnia 2000 
Przestaje obowiązywać tak zwana ustawa Mieczysława Wilczka z 23 grudnia 1988, regulująca 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

1 stycznia 2001
Początek działalności PARP. 

22 marca 2001 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski wetuje ustawę reprywatyzacyjną. 

2002
Przejęcie przez PARP organizacji konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Marzec 2002
Przejęcie przez PARP zadań Agencji Techniki i Technologii. 

Maj 2002 
Przejęcie przez PARP zadań Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

13 grudnia 2002 
Zakończenie negocjacji akcesyjnych Polski z UE.
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16 kwietnia 2003 
Polska podpisała traktat akcesyjny – podstawę prawną wstąpienia do Unii Europejskiej.

2004 
Początek działalności sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, wspierających 
początkujących przedsiębiorców. W ciągu 10 lat w jej ramach powstało siedem tys. firm. 

1 stycznia 2004 
Obniżka CIT z 27 do 19%. 

21 lutego 2004 
Start pierwszego polskiego portalu społecznościowego grono.net. 

1 maja 2004 
Polska została członkiem Unii Europejskiej.

2 lipca 2004
Uchwalenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, regulującej zasady podejmowania 
i wykonywania działalności gospodarczej.

Wały Chrobrego w Szczecinie, kwiecień 2004 

Fot. Robert Stachnik / REPORTER

Łysa Polana, 30 kwietnia / 1 maja 2004, Przepiłowywanie 

szlabanu granicznego między Polską a Słowacją 

Fot. Adam Golec / Agencja Gazeta

http://grono.net
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1 stycznia 2005 
PARP rozpoczęła realizację programu Komisji Europejskiej Euro Info Centre (obecnie: Enterprise 
Europe Network). 

2005 
Nowe kryteria definiujące małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Średnie 
przedsiębiorstwa to podmioty o liczbie pracowników od 50 do 249. Małe firmy mają do 49 
pracowników. Wyróżnia się też mikrofirmy o zatrudnieniu do dziewięciu osób włącznie. Dla 
potrzeb programów wsparcia konieczne jest też spełnienie przez podmiot gospodarczy 
kolejnych dwóch kryteriów, dotyczących przychodów i niezależności. Według kryterium 
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 roczny małej firmy nie może przekraczać 
10 milionów, zaś mikroprzedsiębiorstwa – 2 milionów.

21 lipca 2006 
Powołanie Komisji Nadzoru Finansowego, sprawującej nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. 

2007
Początek realizacji Narodowej Strategii Spójności określającej priorytety i obszary wykorzystania 
oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2007–13. W ramach nowej perspektyw finansowej PARP odpowiadała za 
realizację trzech programów operacyjnych: PO IG, PO RPW oraz PO KL.

9 maja 2007 
Rozpoczęto realizację Nowej Strategii Spójności określającej priorytety i obszary wykorzystane 
oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2007–2013. 

6 lipca 2007 
Szczyt hossy na warszawskiej giełdzie. Zanotowany wówczas rekord do dziś pozostaje niepobity. 
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21 grudnia 2007
Wejście Polski do strefy Schengen, zniesienie kontroli granicznych.

7 kwietnia 2008 
Powierzenie PARP do realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).
18 lutego 2008 
PARP rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Zrealizowano 
m.in. projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego 
w Olsztynie”.

20 czerwca 2008 
PARP rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). 
Prowadzono projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców, w tym dla firm rodzinnych. 
Uruchomiono portal  
www.inwestycjawkadry.pl (obecnie: Baza Usług Rozwojowych).

14 czerwca – 14 września 2008
W Saragossie odbyła się wystawa światowa EXPO 2008. Pawilon Polski, przygotowany przez PARP, 
otrzymał trzecią nagrodę w kategorii najbardziej atrakcyjnych pawilonów wystawowych. Pawilon 
odwiedziło około 400 tys. zwiedzających.

Na EXPO 2008 w Saragossie. Tematem 

trwającej trzy miesiące wystawy była „Woda 

i zrównoważony rozwój”

Fot. Krzysztof Wojcik / Forum

http://www.inwestycjawkadry.pl


238

1 9 4 4   KALENDARIUM  2 0 2 0

25 czerwca 2008 
Opublikowanie przez Komisję Europejską komunikatu Think Small First. A Small Business Act 
for Europe, w następnych latach podstawowego dokumenty okreś- 
lającego strategię dla wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

10 lipca 2008 
Ważna nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzająca m.in. 
możliwość zawieszenia działalności firmy na okres dwóch lat bez konieczności późniejszego 
ponownego wpisania jej do ewidencji.

15 września 2008
Uruchomienie przez PARP – we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim – badania „Bilans 
Kapitału Ludzkiego".

15 września 2008 
Ogłoszenie upadłości amerykańskiego banku Lehman Brothers i początek giełdowej paniki 
w USA. Wydarzenie to uznawane jest często za symboliczny początek globalnego kryzysu 
finansowego. 

Maj 2009 
Na konferencji prasowej premier Donald Tusk ogłasza, że Polska jako jedyny kraj trapionej 
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 likwidacji hali Kupieckich Domów Towarowych w Warszawie. 

23 lutego 2010
Uruchomiono Bilans Kapitału Ludzkiego we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
kontynuacja do dziś. Dotychczas zrealizowano X edycji.

Marzec 2010 
W mediach rusza kampania PARP o nazwie „Inwestycje w kadry", promująca szkolenia 
pracownicze wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Zadaniem kam panii jest przekonanie 
pracodawców, że pracownicy są ich kapitałem. 
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17 czerwca 2010 
Przyjęcie przez Radę Europejską strategii „Europa 2020” określającej priorytety rozwoju 
gospodarczego Unii: gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach, zrównoważonej i przyjaznej 
środowisku oraz charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem. 

1 maja – 31 października 2010
W Szanghaju odbyła się wystawa światowa EXPO 2010. Pawilon Polski, przygotowany przez PARP, 
otrzymał srebrny medal za najbardziej kreatywną prezentację oraz w kategorii najlepsza 
promocja kraju. Pawilon odwiedziło około 8 mln zwiedzających.

2011
PARP występuje jako organizator Międzynarodowej Dorocznej Konferencji sieci Enterprise Europe 
Network oraz współorganizator I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
Chińsko-Polskiego Forum Innowacyjnego w Szanghaju.

1 stycznia 2011 
Wchodzi w życie podwyżka podatku VAT od większości towarów i usług z 22 do 23%. 

Polski pawilion na EXPO 2010 w Szanghaju 

Fot. Krzysztof Wojcik / Forum

Dzień Polski na targach Expo 2010 w Szangha ju, tancerze 

Adam Chmielniak i Milana Burchardt, 21 maja 2010

Fot. Guo Lei / Xinhua News
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25 marca 2011 

Uchwalenie Ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, 
mającej na celu ułatwienie prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadza ona m.in. 
możliwość przedstawiania oświadczeń zamiast zaświadczeń, ogranicza również liczbę zezwoleń, 
licencji i zgód wydawanych przez administrację.

27 maja 2011 
PARP wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach przystąpiła do 
międzynarodowego projektu badawczego na temat przedsiębiorczości Global 
Entrepreneurship Monitor. 

1 lipca 2011 
Wprowadzenie możliwości rejestrowania działalności gospodarczej przez Internet. 

1 lipca – 31 grudnia 2011 
Pierwsza prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. PARP była zaangażowana w organizację 
siedmiu międzynarodowych konferencji.

17 czerwca 2010 
Przyjęcie przez Radę Europejską strategii „Europa 2020” określającej priorytety rozwoju 
gospodarczego Unii: gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach, zrównoważonej i przyjaznej 
środowisku oraz charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem. 

1 maja – 31 października 2010
W Szanghaju odbyła się wystawa światowa EXPO 2010. Pawilon Polski, przygotowany przez PARP, 
otrzymał srebrny medal za najbardziej kreatywną prezentację oraz w kategorii najlepsza 
promocja kraju. Pawilon odwiedziło około 8 mln zwiedzających.

2011
PARP występuje jako organizator Międzynarodowej Dorocznej Konferencji sieci Enterprise Europe 
Network oraz współorganizator I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
Chińsko-Polskiego Forum Innowacyjnego w Szanghaju.

1 stycznia 2011 
Wchodzi w życie podwyżka podatku VAT od większości towarów i usług z 22 do 23%. 

Polski pawilion na EXPO 2010 w Szanghaju 

Fot. Krzysztof Wojcik / Forum

Dzień Polski na targach Expo 2010 w Szangha ju, tancerze 

Adam Chmielniak i Milana Burchardt, 21 maja 2010

Fot. Guo Lei / Xinhua News
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12 marca 2012 
Włączenie PARP przez Ministerstwo Gospodarki do programu wsparcia polsko- 
-chińskiej współpracy gospodarczej w ramach strategii Go China.

31 marca 2012 
Poland Day w Dolinie Krzemowej, współorganizowany przez PARP. 

25 maja 2012
PARP uruchomiła pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”, w ramach którego 
przeprowadzano oceny projektów na dużą skalę w formie panelu ekspertów. Rozwiązanie to przyjęło 
się w innych instytucjach.

23 października 2012 
PARP zainaugurowała Narodowy Program Przedsiębiorczości, który polegał na kampanii informacyjnej 
oraz konkursach wiedzy i pomysłów biznesowych. Zwycięzcy otrzymali wsparcie finansowe na rozwój 
działalności.

2013
Od momentu wstąpienia do UE Polska uzyskuje ponad 82 miliardy euro dotacji z unijnych funduszy 
spójności. Ok. 30% tej kwoty trafia do przedsiębiorstw (wsparcie uzyskało ok. 28 tys. firm). 

15 stycznia 2013
Przyjęcie przez rząd Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki – „Dynamiczna Polska 2020” 
określającej kierunki działań w celu średniookresowego rozwoju polskiej gospodarki. 

5–9 marca 2013 
Agencja była odpowiedzialna za część wystawienniczą na targach CeBIT w Hanowerze – największej 
światowej wystawie teleinformatycznej. W ramach targów PARP przygotowała stoisko narodowe, 
udział Polski w ceremonii otwarcia targów oraz Wieczór Narodowy (Polish Night).

13 czerwca 2013 
Uchwalenie ustawy o ułatwieniu wykonywania niektórych zawodów, m.in. notariusza, adwokata, 
przewodnika turystycznego, detektywa i taksówkarza. 
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11 października 2013 
Uchwalenie ustawy umożliwiającej pomoc państwa dla przedsiębiorców, którzy ponieśli duże 
straty wskutek kryzysu. Ustawa ma zapobiec redukcji miejsc pracy. 

26 września 2014 
Na mocy ustawy powstaje Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

2015  
Uruchomiono perspektywę finansową 2014–2020 dla Polski. Powierzono realizację wybranych 
działań w ramach trzech programów operacyjnych.

1 maja – 31 października 2015 
ŚW Mediolanie odbyła się wystawa światowa EXPO 2015. Założeniem była promocja przemysłu 
rolno-spożywczego wspierająca polskich przedsiębiorców w budowaniu handlowych relacji 
zagranicznych. Pawilon odwiedziło około 1,6 mln zwiedzających.

9 listopada 2015  
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowane są 
projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców miedzy innymi z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem, zarządzania procesem innowacji. PARP wspiera działalność sektorowych Rad 
ds. Kompetencji, których rekomendacje wykorzystywane są w szkoleniach dla przedsiębiorców.

Polski pawilon na Expo 2015 odwiedziło 1,4 mln osób 

Fot. PARP
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Listopad 2015 
Zdobycie przygotowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości książki kulinarnej 
Apetyt na Polskę tytułu Najlepszej Książki Kucharskiej Roku 2015 w piątej edycji konkursu Poland 
100 Best Restaurants. 

Książka, wydana z okazji wystawy Expo 2015 

Fot. PARP

CeBIT o powierzchni wystawienniczej 450 tys. m² z 8500 wystawcami i z 870 tys. zwiedzających był 

największymi targami teleinformatycznymi na świecie  

Fot. Wikipedia
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2016 
Powstanie Bazy Usług Rozwojowych. Portal zastąpił popularny portal Inwestycja w Kadry. 

1 kwietnia 2016 
Wejście w życie programu Rodzina 500+, mającego za zadanie pomoc rodzinom w wychowaniu 
dzieci poprzez comiesięczne świadczenie wysokości 500 zł, program przyczynił się do znacznej 
poprawy sytuacji materialnej rodzin. 

14 kwietnia 2016 
Przyjęcie przez Parlament Europejski pakietu legislacyjnego dotyczącego nowych unijnych ram 
prawnych ochrony danych osobowych.

16 kwietnia 2016 
Zostaje powołany do życia Polski Fundusz Rozwoju jako spółka akcyjna należąca w całości do 
Skarbu Państwa. PARP wchodzi w skład Grupy PFR, w związku z czym następuje przekształcenie 
identyfikacji wizualnej PARP, w tym zmiana logotypu.

Czerwiec 2016 
Zostaje ogłoszony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pakiet 100 Zmian dla Firm.

8 sierpnia 2016
PARP rozpoczęła realizację programu promocji branży IT/ICT. W ciągu trzech lat zorganizowano 
dotychczas 19 stoisk narodowych, na których promowane były oferty 330 firm.

2017 
Przyjęcie przez Sejm ustawy ograniczającej handel w niedzielę, której projekt był inicjatywą 
obywatelską Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (m.in. NSZZ „Solidarność”). 

14 lutego 2017
Rada Ministrów przyjęła Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

27–28 marca 2017
PARP wraz z Polskim Funduszem Rozwoju i Funduszem Wyszehradzkim zorganizowała 
międzynarodowy Kongres Innowatora – CEE Innovators Summit z udziałem premierów 
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państw Grupy Wyszehradzkiej. Podpisano Deklarację Warszawską w sprawie działań na rzecz 
innowacyjności regionu.

10 czerwca – 10 września 2017
Międzynarodowa Wystawa EXPO 2017 w Astanie. Polski pawilon, przygotowany przez PARP, 
otrzymał złoty medal w kategorii Architektura i design pawilonu do 400 m².

Styczeń 2018 
Rozpoczęcie przez PARP z PAIH i PFR programu partnerskiego Next Step Poland. Celem jest 
rozwój i podniesienie jakości ekosystemu innowacji.

27 lutego 2018 
Uruchomiono  Centrum Rozwoju MŚP, w ramach którego świadczone są nieodpłatne szkolenia 
informacyjne skierowane do MŚP.

1 marca 2018 
Wejście w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Do 31 grudnia 2018 handel 
dozwolony jedynie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, a także dwie niedziele przed 
Świętami Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą.

23–27 kwietnia 2018 
Targi Hannover Messe, największe w Europie i jedne z największych na świecie wydarzeń 
poświęconych branży przemysłowej. Zorganizowanego przez PARP stoiska narodowego: 
prezentacja oferty przez niemal 100 polskich firm, 8 regionów i 4 strefy ekonomiczne.

30 kwietnia 2018 
Wejście w życie Konstytucji Biznesu – pakietu ustaw, których celem jest zreformowanie 
i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. 

8 maja 2018 
Zorganizowanie przez PARP wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii cyklu 
konferencji „Prawo do Przedsiębiorczości”. 
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25 maja 2018
Ostateczny termin przyjęcia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO). 

12–15 listopada 2018 
Targi MEDICA w Düsseldorfie. Na zlecenie MPiT zorganizowanie przez PARP stoiska narodowego 
o powierzchni 240 m². Targi odwiedziło około 130 tys. osób.

Wrzesień 2018 
Polska zostaje przekwalifikowana z grupy rynków rozwijających się (Emerging Markets) do 
rozwiniętych (Developed Markets).

2–16 grudnia 2018 
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Katowicach.

2019
Handel dozwolony jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca, a także dwie niedziele przed świętami 
Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą. 

1 stycznia 2019 
Wejście w życie Pakietu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Targi ARAB HEALTH, Dubai, 2018

Fot. PARP
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1 stycznia 2019
Ogłoszenie aktualizacji Listy i Szczegółowego Opisu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Jednym 
z priorytetów polityki rozwojowej Polski jest koncentracja tematyczna innowacji, czyli wspieranie 
rozwoju przedsięwzięć w dziedzinach, w których Polska ma szansę się specjalizować i tworzyć 
trwałą przewagę konkurencyjną.

28–31 stycznia 2019 
Targi Arab Health – największe i najważniejsze w branży medycznej targi na Bliskim Wschodzie 
i w Afryce Północnej. Wydarzenie co roku przyciąga ponad 4  tys. wystawców i 80 tys. 
zwiedzających z 160 krajów świata. Organizatorem polskiego wystąpienia na targach była Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Marzec 2019 
Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

1 maja 2019
15-lecie członkostwa Polski w Unii. Od początku członkostwa w UE do końca czerwca 2019 Polska 
otrzymała z budżetu UE kwotę netto w wysokości 100,7 mld euro.

27 czerwca 2019 
Nowa odsłona Akademii PARP, projektu szkoleniowo-informacyjnego oferującego nieodpłatne 
kursy e-learningowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Na portalu zarejestrowało się ponad 30 tys. osób. W ramach Akademii wydano 20,8 tys. 
certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń.

15-lecie członkostwa Polski w Unii

Fot. PARP
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5 września 2019 
Wejście w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2 października 2019
Gala wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra 2019. PARP przyznała nagrody firmom, które 
szczególnie dbają o rozwój kompetencji swoich pracowników. Laureatów wyłoniono w trzech 
kategoriach: mikro- i małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa.

30 października 2019 
Zainaugurowanie programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji”, oferującego wsparcie innowacyjnych 
rozwiązań w firmach w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, w trzech obszarach: 
zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia (w tym osób starszych) oraz niebieskie 
technologie, czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych.

1 stycznia 2020 
Na mocy Pakietu MŚP poszerzenie kategorii „małego podatnika”. 

31 stycznia 2020 
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 

3 marca 2020 
Gala XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Podczas gali zainaugurowanie obchodów  
20-lecia PARP.

Gala konkursu Polski Produkt Przyszłości 

organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, Warszawa, 3 marca 2020,  

Fot. PARP
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11 marca 2020 
Ogłoszenie pandemii nowego koronawirusa przez Światową Organizacja Zdrowia (WHO).

II kwartał 2020 
Wejście w życie pakietu ustaw – Tarcz Antykryzsowych – przygotowanych przez rząd, który ma 
ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

8 czerwca 2020
W odpowiedzi na sytuację związaną z  pandemią PARP we współpracy z  Ministerstwem Funduszy 
i Polityki Regionalnej (MFiPR) uruchomiła program „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie 
przedsiębiorstw średniej wielkości przeznaczono 2,5 mld zł z funduszy unijnych w  ramach 
Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. 
W związku z pandemią Agencja wdraża szereg rozwiązań organizacyjnych oraz oferuje 
przedsiębiorcom nowe usługi (webinaria, spotkania korporacyjne on-line).

7 września 2020
PARP uruchomiła nową odsłonę Bazy Usług Rozwojowych wraz ze zmienionym serwisem 
informacyjnym. 

Flagi na święta majowe 2020, Warszawa

Fot. Andrzej Hulimka / Forum
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Gala XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości, Warszawa, 3 marca 2020

Fot.  PARP

Tarcza antykryzysowa 3.0. Sejm przyjął ustawę 

z poprawkami Senatu 

Fot.  polskieradio.pl

Epidemia koronawirusa

Fot.  multimedia.europarl.europa.eu

http://polskieradio.pl
http://multimedia.europarl.europa.eu
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została powołana w 2000 roku jako instytucja 
mająca na celu wsparcie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ciągu 20 lat PARP 
wypracowała szereg różnych form wsparcia, które obejmują finansowanie przedsiębiorstw, 
usługi rozwojowe, działalność edukacyjną i informacyjną oraz działania na rzecz budowy kultury 
przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. 
Obszary działalności PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się 
nowych trendów w przedsiębiorczości i innowacyjności. Tym samym PARP na przestrzeni lat stał 
się prekursorem w tworzeniu wielu nowych obszarów wsparcia i opracowaniu zróżnicowanych 
sposobów udzielania pomocy – od finansowania poprzez edukację, szkolenia i promocję. Oferta 
PARP obejmuje przy tym niemal wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstw i projektów.

PARP jest wiodącą instytucją publiczną, monitorującą i analizującą kondycję sektora MŚP w Polsce. 
Wprowadza nowe metody badawcze, w szczególności użyteczne w przeprowadzeniu oceny 
efektywności udzielonego wsparcia. Agencja bierze aktywny udział w tworzeniu i skutecznym 
wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, 
będąc kluczową instytucją odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. 
Efektem tej działalności są programy szkoleniowe, publikacje edukacyjne dla przedsiębiorców oraz 
raporty gospodarcze.
Agencja jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, 
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów 
wieloletnich Komisji Europejskiej. Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej PARP w ramach 
ośmiu programów operacyjnych przekazała pomoc finansową samorządom oraz ponad 25 
tys. firm na ponad 43 mld zł. Z tego przeszło 4,1 mld zł trafiło do ponad 6 tys. przedsiębiorców 
w latach 2004-2006 z sektorowych programów operacyjnych: Wzrost Konkurencyjności oraz 
Rozwój Zasobów Ludzkich. W ramach programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał 
Ludzki i Rozwoju Polski Wschodniej, realizowanych w latach 2007–2013, Agencja przekazała unijne 
wsparcie w wysokości prawie 29 mld zł na ponad 14 tys. projektów małych i średnich firm. 
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• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

→ Podpisane umowy – 4757
→ Dofinansowanie na ponad 4,85 mld zł 
→ Budżet PARP na działania POIR  

– 1,7 mld euro 
→ Obszary wsparcia PARP: rynek startupowy, inwestycje w innowacje, wzornictwo, usługi dla 

przedsiębiorstw, internacjonalizacja, dotacje na kapitał obrotowy
• Program Operacyjny Polska Wschodnia 

→ Podpisane umowy – 1565
→ Dofinansowanie na ponad 5,58 mld zł
→ Budżet PARP na działania POPW  

– 1,77 mld euro 
→ Obszary wsparcia PARP: rynek startupowy, wzornictwo, internacjonalizacja, inwestycje 

w innowacje, infrastruktura dla rozwoju, dotacje na kapitał obrotowy
• Program Operacyjny Wiedza  

Edukacja Rozwój 

→ Podpisane umowy – 150
→ Dofinansowanie na ponad 359 mln zł 
→ Budżet PARP ponad 132 mln euro 
→ Obszary wsparcia PARP: na start, rozwój kompetencji, współpraca i partnerzy

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  
W PARP

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014–2020  
(stan na sierpień 2020)
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• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

→ Ponad 13 tys. zawartych umów 
→ Dofinansowanie na ponad 17 mld zł 

• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

→ 290 zawartych umów 
→ Dofinansowanie na ponad 10 mld zł 
• Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

→ Ponad 990 zawartych umów 
→ Dofinansowanie na poziomie 1,8 mld zł 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2004–2006  

• Sektorowy Program Wzrost 
 Konkurencyjności Przedsiębiorstw 

→ Ponad 5500 podpisanych umów
→ Dofinansowanie na poziomie 3,4 mld zł 
• Sektorowy Program Operacyjny  

Rozwój Zasobów Ludzkich 

→ Ponad 600 podpisanych umów 
→ Dofinansowanie na poziomie 713 mln zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2007–2013  



255

2 0 0 0   FUNDUSZE EUROPEJSKIE  W PARP  2 0 2 0

Przykłady zrealizowanych projektów

Klinkier Przysucha S.A.
Nazwa poddziałania: 
3.2.1 Badania na rynek

Przedmiotem projektu było rozpoczęcie produkcji innowacyjnych hydrofobowych 
(nieprzepuszczalnych dla wody) płytek klinkierowych z białej masy ceramicznej.
W wyniku realizacji projektu wdrożono do produkcji nowy, innowacyjny produkt – klinkierową
płytkę hydrofobową, wytworzoną z białej masy ceramicznej, której głównymi zaletami są:
• podniesiona odporność na zabrudzenia,
• podniesiona odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne,
• funkcja samooczyszczania.
Opracowane produkty są innowacyjne w skali europejskiej.

Wartość projektu: 22 656 600,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 104 800,00 zł
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Medical Inventi S.A.
Nazwa poddziałania: 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Realizacja projektu dotyczyła stworzenia linii do produkcji kompozytu bioaktywnego FlexiOss 
w warunkach laboratoryjnych. Pomysłodawcą tzw. „sztucznej kości” jest prof. dr hab. Grażyna 
Ginalska z Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kompozyt 
bioaktywny to biomateriał uzupełniający ubytki kostne. Dzięki swoim właściwościom znajduje 
szerokie zastosowanie zarówno w stomatologii implantacyjnej, ortopedii, jak i w przypadku urazów 
powstałych w wyniku mechanicznego uszczerbku bądź chorób nowotworowych. Ze względu na 
jego plastyczność łatwo dostosowuje się do kształtu ubytku. Może być wykorzystywany jako nośnik 
leku – w tym antybiotyków – i bez ryzyka pozostawać w ciele człowieka do końca życia. To ogromny 
postęp w dziedzinie chirurgii, który warto upowszechnić z myślą o pacjentach. Realizacja działania
umożliwiła komercjalizację wynalazku. Medical Inventi zamierza wprowadzić produkt na rynki
globalne i skutecznie konkurować z potentatami w branży wyrobów medycznych. 

W 2019 roku firma otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Badania i Rozwój. 
W tym samym roku firma została laureatem XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Wartość projektu: 489 749,10 zł
Wartość dofinansowania: 318 560,00 zł



Gmina Lublin
Nazwa poddziałania: 
2.1 Zrównoważony transport miejski

Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej – Lublin. Inwestycja w Lublinie jest projektem 
kompleksowym, objęła inwestycje strukturalne, zakup taboru niskoemisyjnego oraz rozbudowę 
systemu informacji pasażerskiej. Dzięki zrealizowanym inwestycjom transport miejski, 
funkcjonujący w stolicach województw Polski Wschodniej, w większym stopniu przystosowany 
jest do zróżnicowanych potrzeb jego użytkowników. Wzrósł dostęp do infrastruktury i informacji 
pasażerskiej oraz poprawiło się bezpieczeństwo na drogach, przystankach i w pojazdach.
Utworzenie tzw. łańcuchów ekomobilności pozwoliło na połączenie transportu publicznego  
z komunikacją rowerową i pieszą. Dzięki zastosowaniu taboru niskopodłogowego na całej
długości pojazdu z przyciskami i oznaczeniami w alfabecie Braille’a oraz informacją głosową
poprawiła się również jakość podróżowania osób z niepełnosprawnością.

Wartość projektu: 87 929 157,19 zł
Wartość dofinansowania: 65 339 617,17 zł

257

2 0 0 0   FUNDUSZE EUROPEJSKIE  W PARP  2 0 2 0



2 0 0 0   Fundusze Europejskie  w PARP

258

 2 0 2 0

Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach
Nazwa poddziałania: 
2.2 Infrastruktura drogowa

Projekt obejmował budowę północnej obwodnicy Chmielnika o długości około 2,7 km, łącznie 
ze skrzyżowaniami, systemem odwodnienia, kanalizacją deszczową, oświetleniem przy 
skrzyżowaniach, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska oraz obiektami 
inżynierskimi. Dużym udogodnieniem jest wybudowany wiadukt nad drogą powiatową nr 0355t  
w miejscowości Suchowola, w gminie Chmielnik.

Inwestycja miała na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum Chmielnika, a co się 
z tym wiąże, poprawę bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców. Rozładowała utrudnienia 
zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym.

Wartość projektu: 47 025 013,57 zł
Wartość dofinansowania: 35 150 090,88 zł
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Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy ML System
Nazwa poddziałania: 
1.3.1 Wdrażanie innowacji

Przedmiotem projektu PVGLASS+ było wdrożenie do produkcji fotonicznej wielofunkcyjnej
szyby zespolonej. W ramach projektu wprowadzona została innowacja produktowa, będąca
wynikiem prowadzonych własnych prac B+R przez firmę ML System. Elementy świadczące  
o innowacyjności produktu to oszczędność energii poprzez zastosowane w produkcie
ogniw fotowoltaicznych (pełnią funkcję generatora energii i grzewczą) oraz możliwość
zmiany i regulacji transparentności.

Produkt, jakim jest PVGLASS+, przeznaczony jest dla sektora budownictwa energetycznie 
dodatniego (BIPV – fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem). Charakteryzuje go szerokie spektrum 
zastosowań. Można go wykorzystywać zarówno jako wyposażenie okien zewnętrznych, jak i 
wewnątrz budynku – jako zabudowę ścian działowych czy też przegród szklanych.

Jest również możliwość wykonywania produktu o nietypowych kształtach i wymiarach, co 
umożliwia zastąpienie nimi obecnie stosowanych szyb budowlanych.

Wartość projektu: 12 300 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 7 000 000,00 zł
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EKOLA PPHU Wojciech Pilip
Nazwa poddziałania: 
1.4 Wzór na konkurencję

Przedmiotem projektu było wdrożenie przez firmę innowacyjnych i ekologicznych umywalek
drewnianych. Realizacja obejmowała dywersyfikację działalności, wprowadzenie do oferty 
produktów wcześniej niewytwarzanych w zakładzie (linii wzorniczej składającej się z trzech 
ekologicznych umywalek, przeznaczonych dla różnych odbiorców pod względem preferencji 
cenowych), zwiększenie zasięgu prowadzonej działalności oraz dotarcie do większej grupy 
odbiorców. Nowym produktem firmy są zlewy drewniane, które wyróżniają się niepowtarzalnym
wzornictwem, wyglądem oraz bardzo wysoką wytrzymałością, odpornością i komfortem 
użytkowania. Wdrożenie nowej linii innowacyjnych produktów przyczyniło się do wzrostu
zatrudnienia, nawiązania współpracy z producentami i ekskluzywnymi salonami mebli łazienkowych 
w celu włączenia produktów do ich oferty, a także przyczyniło się do rozwinięcia kanałów  
sprzedaży internetowej.

Wartość projektu: 1 374 402,00 zł
Wartość dofinansowania: 747 100,00 zł
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Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.
Nazwa poddziałania: 
2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw  
oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu zagranicznych zamówień publicznych  
lub zamówień publicznych organizacji międzynarodowych wśród 250 mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw z obszaru Polski, zainteresowanych udziałem w zagranicznych zamówieniach 
publicznych lub zamówieniach organizacji międzynarodowych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać  
ze szkoleń, indywidualnego doradztwa i analizy rynków z wyszukiwaniem przetargów.

Wartość projektu: 1 975 248,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 776 976,00 zł
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Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
Nazwa poddziałania: 
2.2 Zamówienia publiczne dla MŚP

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego działa na polskim rynku od ponad 35 lat, wspierając 
przedsiębiorców w rozwijaniu ich kompetencji biznesowych. Jednym z takich projektów była druga 
edycja cyklu szkoleniowo-doradczego „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP”, skierowanego  
do przedsiębiorstw działających w woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-
-mazurskim. Uczestnikami byli właściciele oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.
Szkolenie ogólne skierowano do osób, które chciały rozpocząć w swoich firmach proces ubiegania 
się o zamówienia publiczne.

Wartość projektu: 3 344 372,50 zł
Wartość dofinansowania: 2 818 637,14 zł
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ENERGYLANDIA – budowa innowacyjnego Parku Rozrywki, połączenie technologii, 
rozrywki, edukacji
Nazwa poddziałania: 
4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjny

Projekt dotyczy budowy nowego Parku Rozrywki w Zatorze (ENERGYLANDII), jego celem jest 
znacząco lepsza usługa rozrywkowo-edukacyjna, gastronomiczna i parkingowa. 

Zakupiony zostanie środek trwały oraz prace budowlane. Osiągnięte zostaną m.in. takie korzyści 
jak: oszczędność energii, brak konieczności instalacji systemu napędowego i jego eksploatacji, 
możliwość odzysku energii w trakcie trwania fazy powrotu, większa gładkość trajektorii ruchu 
platformy obrotowej i dodatkowy ruch wzdłużny w trakcie obrotu.

Wartość projektu: 67 419 523,90 zł
Wartość dofinansowania: 41 098 583,35 zł
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działalność wydawniczą od 1996 roku. 
W wyniku prowadzonych badań i analiz opracowywane są publikacje, które mają służyć jak 
najszerszemu gronu zainteresowanych podmiotów.  
Poniżej znajduje się przekrój wybranych publikacji PARP.
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