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Dear readers, 

Without those elections, Poland would not be free. Poland would not have joined the European Union, 

and it would not have succeeded in transforming itself from a communist state into a dynamic free-

market economy in just 25 years. We would like to present you the Polish employers' views on what has 

been achieved and what remains to be done. Although we have not been able to avoid mistakes or 

arguments over the last quarter-century, no one would dispute that the overall outcome is positive. Let us 

be proud of our achievements to date and draw the right conclusions for the future – not just of Poland 

but the European Union as a whole. 

 

Drodzy czytelnicy, 

Bez tych wyborów nie byłoby wolnej Polski. Nie byłoby Polski w Unii Europejskiej, Polski, która 

w 25 lat z kraju bloku komunistycznego stała się dynamiczną gospodarką wolnorynkową. Prezentujemy 

wam perspektywę polskich pracodawców na to, co udało się osiągnąć i na to, co wciąż pozostało do 

zrobienia. Choć przez ten czas nie uniknęliśmy błędów i sporów, bilans tego ćwierćwiecza jest 

bezdyskusyjny. Cieszmy się tym co udało się osiągnąć i wyciągnijmy z tej lekcji wnioski na przyszłość – 

nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 

Przewodniczący Grupy Pracodawców 

JACEK KRAWCZYK 

President of the Employers’ Group  
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Employers of Poland has been present on economic and social 

stage for 25 years. For the last quarter of a century - and from the 

very beginning of the country's transformation process - our 

organisation has supported that which is most valuable in the world 

of business - entrepreneurship and initiative.  

When economic freedom finally became a reality in Poland in 1989, the 

watchwords for the country's entrepreneurs were passion and the desire to 

"take matters into their own hands", make money and establish economic 

contacts with the wider world. Yet not even the wildest of optimists could 

ever have predicted that employers would become such a veritable social 

force in Poland within just 25 years, the focus of economic, social and 

political ties. It is thanks to each and every one of Poland's businesses - its 

small family firms, medium-sized enterprises as well as its European and 

global powerhouses - that our country is considered to be one of our 

region's leaders today. 

As the largest and oldest organisation grouping together business in our 

country, Employers of Poland  has supported entrepreneurship and Polish 

businesses for over a quarter of a century. Our members include over 

10 000 companies, employing over 5 million people. We are the only 

Polish business organisation which takes part in the work of the B20 by 

representing Polish entrepreneurs in the International Organisation of 

Employers, an international business forum that supports and draws up 

recommendations for the world's wealthiest nations - the G20. 

Our organisation has enjoyed many successes during this period. 

I would like to highlight just three of our most important achievements. 

Firstly, our work in the area of dialogue: a dialogue which has been 

genuine, honest – and at times emotional – yet which has always focused 

on finding solutions to specific problems and disputes. Secondly – our 

influence on Polish legislation. The Act on the Freedom of Economic 

Activity, flexible working hours, the deregulation of the economy, the 

anti-crisis measures - all of these have, to a large extent, been the result of 

our work. Thirdly – our capacity to look to the future. Before joining the 

European Union, we asked what Polish employers should be like in the 

European Union. Last year – eager to make Poland's decision-makers 

aware of the scale of the challenges facing the energy sector – we discussed 

the energy question and Poland's economy. This year, in keeping with the 

spirit of our times and conscious of the need to radically rethink the 

relations between Poland's academic world and the country's economy, we 

are helping to launch measures focused on increasing innovativeness in our 

country.  

Paradoxically, my greatest dream is that we will no longer be needed as 

an organisation. Unfortunately, this remains but a dream.  

Every year the Employers of Poland grant a "Wektor" award to outstanding personalities 

and actors of socio-political life. This prestigious prize is granted to individuals and 

institutions whose activities are of particular benefit to the Polish economy and create 

favorable conditions to develop entrepreneurship.  

Co roku Pracodawcy RP nagradzają wybitne osobistości i podmioty życia społeczno-

politycznego Wektorem. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom, 

których działalność przynosi szczególne korzyści polskiej gospodarce i tworzy klimat 

sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości.  

We are a driving force 

in Poland's economy 

ANDRZEJ MALINOWSKI 

Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier w wolnej 

Polsce otrzymał Super Wektora 20-lecia za osobisty 

wkład w wielkie dzieło transformacji ustrojowej, 

rozwój gospodarki rynkowej, mądrość i polityczną 

odpowiedzialność godne męża stanu historycznego 

przełomu. © Pracodawcy RP 
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President of the Employers of Poland  

Jesteśmy siłą 

polskiej gospodarki  

Pracodawcy RP są obecni na polskiej scenie gospodarczej 

i społecznej od 25 lat. Nasza organizacja od początku przemian 

ustrojowych wspiera to, co najcenniejsze w biznesie w ostatnim 

ćwierćwieczu - przedsiębiorczość i inicjatywę.  

Kiedy w 1989 roku swoboda działalności gospodarczej stała się 

w Polsce faktem, dla przedsiębiorczych ludzi najważniejsze były pasja oraz 

chęć „wzięcia swoich spraw w swoje ręce”, zarabiania pieniędzy 

i nawiązywania kontaktów ekonomicznych ze światem. Jednak chyba tylko 

urodzeni optymiści mogli przewidywać, że w ciągu ćwierćwiecza 

pracodawcy staną się w Polsce realną siłą społeczną; podmiotem relacji 

ekonomicznych, społecznych i politycznych. To dzięki wszystkim polskim 

firmom - zarówno małym rodzinnym, średnim, jak i europejskim czy 

globalnym gigantom - nasz kraj zaliczany jest dziś do liderów regionu.  

Od ćwierćwiecza przedsiębiorczość i polski biznes są wspierane przez 

Pracodawców RP – największą i najstarszą Organizację skupiającą biznes 

w naszym kraju. Obecnie naszymi członkami jest ok. 10 tys. firm, 

zatrudniających ponad 5 mln osób. Pracodawcy RP są jedyną organizacją 

biznesową z Polski, która reprezentuje polskich przedsiębiorców 

w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców oraz uczestniczy w pracach 

B20. Jest to międzynarodowe forum biznesu wspierające i tworzące 

rekomendacje dla najbogatszych państw świata – G20.  

Z wielu sukcesów naszej Organizacji odniesionych w tym okresie 

wymienię trzy największe. Po pierwsze – dialog. Taki prawdziwy, rzetelny, 

nierzadko emocjonalny, ale zawsze skierowany na rozwiązywanie 

konkretnych problemów i sporów. Po drugie – wpływ na tworzenie prawa 

w Polsce. Ustawa o swobodzie gospodarczej, elastyczny czas pracy, 

deregulacja gospodarki, ustawy antykryzysowe – to wszystko w ogromnej 

mierze było naszym dziełem. Po trzecie – umiejętność patrzenia 

w przyszłość. Przed wejściem do wspólnoty unijnej pytaliśmy o to, jaki 

powinien być polski pracodawca w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku, 

pragnąc uświadomić decydentom rangę wyzwań stojących przed sektorem 

energetycznym, dyskutowaliśmy o energii polskiej gospodarki. W tym zaś 

roku, idąc z duchem czasu i zdając sobie sprawę z konieczności 

radykalnego przewartościowania relacji między polską nauką a polską 

gospodarką, inicjujemy działania ukierunkowane na zwiększanie 

innowacyjności naszego kraju.  

Paradoksalnie moim marzeniem jest to, byśmy stali się niepotrzebni. 

Niestety ciągle jest to tylko marzenie.  

Prezydent Pracodawców RP 

ANDRZEJ MALINOWSKI 

Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier w wolnej 

Polsce otrzymał Super Wektora 20-lecia za osobisty 

wkład w wielkie dzieło transformacji ustrojowej, 

rozwój gospodarki rynkowej, mądrość i polityczną 

odpowiedzialność godne męża stanu historycznego 

przełomu. 

Tadeusz Mazowiecki, the first Prime Minister in free 

Poland has been awarded the 20th anniversary 

"SuperWektor " for his personal contribution to the 

political transformation, the market economy 

development, wisdom and political responsibility of a 

statesman of the historic breakthrough.  
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The economic transition of 1989 was a major event for all entrepreneurs, 

especially for micro-enterprises and those working in the trades and crafts. 

In 1989 there were just 800,000 Polish companies, compared to some 

1.9 million today. 99.8% of these are micro-enterprises, including around 

300 000 in the trades and crafts, providing some 1.5 million Poles with a 

livelihood. All of this represents a potential which should not be 

underestimated. 

Over the last 25 years, the trades and crafts have been transformed, with 

numerous changes. The beginnings were very difficult, with the initial challenge of 

adapting to the new environment and market conditions. We began by completely 

having to rethink our attitudes to clients and markets. The changes began with a 

crisis in five stages, the first of which was shock, with companies forced to operate in 

the new environment. Many of us were taken by surprise, and often found the 

changes unacceptable. The next stage was one of withdrawal. Many entrepreneurs, 

tradesmen, craftsmen and owners of small companies were unable to adapt to the 

new conditions. They either pulled out, having wound up their companies, which 

had been used to operating on markets distorted by "real socialism", or decided to 

wait and see. Then came the third stage - acceptance. Companies started to get used to 

the changes, more and more operators moved into the sector, gradually filling in the 

gaps left after the collapse of the previous system. After this came adjustment, with 

previously existing companies taking up the new challenges and a much larger 

number of newly emerging companies coming to terms with the new reality and 

learning to operate in it. This was a sign that the fifth and final stage of growth had 

begun. Companies operating during this stage made the best of the new situation, 

and started maturing and consolidating, at the same time as taking the initiative. 

Although some were unable to keep up and went bankrupt, the sector moved 

forward, with an increasingly visible majority of businesses doing well. New times 

have brought completely new challenges, with the need for innovation as well as 

constant learning and development. In Poland we now have many large domestic 

innovative companies, a considerable number of which began in the 90s and 80s as 

small traders. Today this process of rapid development is continuing, with many 

small companies operating as family businesses passed down from one generation to 

the next. Today, Polish trades and crafts are all about modernity, quality and 

development. Newcomers to the sector are educated people, able to communicate in 

foreign languages and with international experience. For them, the trades and crafts 

represent values and traditions which have to be preserved and cultivated. Young 

craftsmen and family businesses are a new asset for this sector and offer hope for its 

development. In Poland, trades and crafts are above all associated with quality, 

reliability and professional skills. This is the kind of image we have been striving for 

over the last 25 years - all we have to do now is to consolidate it.  

How are small businesses 

affected by major changes? 

Vice-President  

of the Polish Craft Association  

JAN KLIMEK 

An example of how the transformation opportunities have been used. An Elblag family 

company "Wójcik furniture" plant 20 years ago and today.  

Przykład wykorzystania szans płynących z transformacji. Zakład rodzinnej firmy “Meble 

Wójcik” z Elbląga 20 lat temu i dziś. 

25 years of change  

in the crafts and trades  

Zastępca Prezesa Zarządu 

 Związku Rzemiosła Polskiego  

JAN KLIMEK 
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25 lat transformacji 

w rzemiośle  

Transformacja gospodarcza w 1989 roku była znaczącym wydarzeniem dla 

wszystkich właścicieli firm, a w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw 

i  rzemiosła. W 1989 roku w Polsce istniało jedynie 800 tysięcy firm, po 

25 latach szacuje się, że działa około 1,9 miliona firm, z czego 99,8% to mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym zakładów rzemieślniczych w Polsce 

mamy 300 tysięcy, około 1,5 miliona ludzi żyje w Polsce z pracy w rzemiośle, 

jest to potencjał, którego nie można nie doceniać.  

W ciągu 25 lat rzemiosło przeszło wiele zmian, przeżyło głęboką transformację. 

Początki te były bardzo trudne, najpierw rzemiosło musiało sprostać nowym 

warunkom rynkowym, wyzwaniom stawianym przez otoczenie. Zaczęliśmy 

od całkowitej zmiany sposobu myślenia o kliencie i o rynku. Początek zmian 

to przejście przez 5 faz kryzysu, najpierw nastąpił szok, zmiana rzeczywistości, 

w której przyszło firmom funkcjonować, była dla wielu zaskakująca, często nie do 

zaakceptowania. Kolejną fazą było wycofanie. Wielu przedsiębiorców, rzemieślników, 

właścicieli małych firm, nie mogąc przystosować się do nowych warunków, 

wycofywało się, likwidowało swoje firmy funkcjonujące dotychczas na 

zdeformowanym przez tzw. realny socjalizm rynku lub zajmowało postawę 

wyczekującą. Następnie nastała faza trzecia: akceptacja. Firmy przyzwyczaiły się do 

zmian, pojawiło się coraz więcej naśladowców, nastąpił żywiołowy ruch wypełniania 

luk, ujawniających sie po załamaniu dawnego systemu. Pojawiło się dopasowanie: 

te spośród poprzednio istniejących firm, które podjęły wyzwanie i wielokrotnie 

liczniejsze firmy nowo powstające, odnalazły się w nowej rzeczywistości, potrafiły 

już w niej już funkcjonować. To sygnał, że pojawiła się faza ostatnia, piąta: wzrostu. 

Działające w tej fazie firmy czerpały z nowej sytuacji to, co najlepsze, dojrzewały, 

umacniały się i podejmowały inicjatywę. Parły do przodu, choć niektóre z nich nie 

wytrzymywały tempa i zbankrutowały, ale coraz widoczniejsza większość skutecznie 

przebiła się do przodu. Nowe czasy przyniosły zupełnie inne 

wyzwania - innowacyjność, potrzebę ciągłego uczenia się i rozwoju. Dzisiaj 

na Polskim rynku mamy wiele rodzimych dużych innowacyjnych przedsiębiorstw, 

bardzo często te firmy w latach 80tych i 90tych zaczynały jako małe zakłady 

rzemieślnicze. I dzisiaj obserwujemy prężny rozwój wielu rzemieślniczych zakładów, 

często funkcjonujących już jako firmy rodzinne, gdzie kolejne pokolenia dołączają do 

załogi. Dzisiaj polskie rzemiosło stawia na nowoczesność, jakość i rozwój. Nowe 

pokolenie w rzemiośle to ludzie wykształceni, władający językami 

z międzynarodowym doświadczeniem, oni rzemiosło traktują jako wartość, tradycję 

o którą należy dbać i którą należy kultywować. Młodzi rzemieślnicy i rodzinne firmy 

rzemieślnicze są nową wartością polskiego rzemiosła i nadzieją na jego rozwój, 

obecnie rzemiosło w Polsce kojarzy się przede wszystkim z wysoką jakością 

i solidnością, a także fachowością. Na taki wizerunek rzemieślnika pracowaliśmy 

przez 25 lat, teraz należy go tylko umacniać.  

Jak wielkie przemiany 

wpływają na mały biznes?  

© ZRP 
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The first major social dialogue document in post-communist Poland was the Business 

Pact signed in February 1993 by Solidarity, the OPZZ and a group of seven smaller trade 

union confederations. Among other things, this document envisaged the establishment of a 

Tripartite Committee. 

Work on social dialogue and the "Pact for Employment and Development" launched by 

deputy prime minister Jerzy Hauser played a key role. Although the Pact was more limited 

in scope than had been hoped for, one achievement was to consolidate an authentic 

dialogue between the social partners represented in the Committee, leading to 2 successive 

agreements between trade unions and all 4 employers' organisations. 

After deputy prime minister Hauser stepped down, the Business Centre Club took up 

the task of engaging in dialogue with a view to signing a Social Contract. On 24 February 

2006 in Kazimierz Dolny the BCC put forward its proposals to develop social and civic 

dialogue, with the involvement of State television. The general approach was explained to 

president Lech Kaczyński as well as prime minister Kazimierz Marcinkiewicz and his 

successor Jarosław Kaczyński.  

Polish society is characterised by a low level of public involvement in governance, even 

in the case of important decisions affecting the whole country. Development of the NGO 

sector and organised civil society stopped around 7-8 years ago, and is not even halfway to 

reaching the level of more developed countries.  

For years, a peculiar battle has been going on, between authorities on the one hand 

imposing new laws on ordinary citizens and entrepreneurs (often seen by the authorities as 

mere means to an end, not as partners), who in turn try to outwit the authorities and reach 

their economic goals while ignoring, getting round or even violating rules which they 

consider to be either pointless or even harmful. The result is a destructive process of 

growing mutual suspicion between civil servants and entrepreneurs, a relationship reflected 

in hastily introduced legislation imposing an excessive number of new requirements that 

have to be met. This in turn aggravates the atmosphere of suspicion and dissipates potential 

energy and innovation throughout the economy.  

Especially in view of the economic and social crisis, there is an urgent need for new 

instruments enabling greater civic involvement in legislation and decision-making, for 

example on policies and on medium- and long-term strategies to develop the country and 

its economy. Action is also needed to streamline mechanisms enabling dialogue and 

communication between the authorities and ordinary citizens. 

A social contract in the form of an anti-crisis pact has become an essential precondition 

for overcoming economic stagnation, stimulating civic and social action, and thus 

addressing the threat of instability, in the economy and elsewhere. The aim should be to 

identify and agree on solutions helping to stimulate entrepreneurship, employment and 

economic growth, in other words everything which can help the Polish economy meet 

international competition.  

Meeting with Jan Krzysztof Bielecki, Chairman of the Polish Prime Minister's Economic Council, 

about adopting opinions on the government's ongoing work relevant to the Polish 

entrepreneurs in terms of the 2014 budget.  

Spotkanie z Janem Krzysztofem Bieleckim, przewodniczącym  Rady Gospodarczej przy Prezesie 

Rady Ministrów, w sprawie opiniowania bieżących prac rządu istotnych dla polskich 

przedsiębiorców w perspektywie budżetu 2014 r.  

MAREK GOLISZEWSKI 

President of Business Centre Club 

Prezes Business Centre Club 

25 years after the first 

free elections 

Is the government listening 

to entrepreneurs?  

Meeting with Jan Krzysztof Bielecki, Chairman of the Polish Prime Minister's Economic Council, 

about adopting opinions on the government's ongoing work relevant to the Polish 

entrepreneurs in terms of the 2014 budget.  

Spotkanie z Janem Krzysztofem Bieleckim, przewodniczącym  Rady Gospodarczej przy Prezesie 

Rady Ministrów, w sprawie opiniowania bieżących prac rządu istotnych dla polskich 

przedsiębiorców w perspektywie budżetu 2014 r.  

MAREK GOLISZEWSKI 

President of Business Centre Club 

25 lat po pierwszych 

wolnych wyborach 

Pierwszy ważny w III RP akt dialogu społecznego: „Pakt o przedsiębiorstwie” podpisano w 

lutym 1993 roku, z „Solidarnością”, z OPZZ oraz grupą siedmiu mniejszych central. Wśród 

postanowień paktu o przedsiębiorstwie znalazł się także zapis o powołaniu Komisji 

Trójstronnej . 

Ważną rolę odegrały prace nad dialogiem społecznym oraz „Paktem dla Pracy i Rozwoju”, 

zainicjowane przez wicepremiera Jerzego Hausera. Wprawdzie nie udało się zawrzeć Paktu 

na zamierzoną skalę, jednak wzmocnione zostały negocjacje między społecznymi 

uczestnikami Komisji, autentyczny dialog, zwieńczony dwoma kolejnymi porozumieniami 

między związkami zawodowymi a z drugiej wszystkimi czterema organizacjami 

pracodawców. 

Po dymisji wicepremiera Hausnera próbę zawiązania dialogu prowadzącego do Umowy 

Społecznej podjął BCC, który 24 lutego 2006 roku w Kazimierzu Dolnym przedstawił 

działania rozwijające dialog społeczny i obywatelski, także z uwzględnieniem telewizji 

publicznej. Z koncepcją został zapoznany prezydent Lech Kaczyński oraz premierzy 

Kazimierz Marcinkiewicz, a później Jarosław Kaczyński.  

Polskie społeczeństwo odznacza się słabym zaangażowaniem w sprawowanie władzy, 

nawet, jeżeli chodzi o istotne dla całego kraju decyzje. Rozwój sektora pozarządowego 

i organizowania się społeczeństwa obywatelskiego zatrzymał się 7–8 lat temu, nie osiągając 

nawet połowy stanu właściwego krajom wysokorozwiniętym.  

Od lat zatem trwa swoisty bój: czy władza wymusi podporządkowanie się tworzonym przez 

siebie przepisom, czy obywatele i przedsiębiorcy (traktowani przedmiotowo i często 

instrumentalnie) przechytrzą władzę i osiągną swoje ekonomiczne cele, ignorując, omijając 

lub nawet łamiąc przepisy, które uważają za bezsensowne lub nawet szkodliwe. W efekcie 

rozkręca się destrukcyjny proces: urzędnicy i przedsiębiorcy nabierają wzajemnej nieufności, 

co ma odzwierciedlenie w tworzonych przepisach, przygotowywanych pospiesznie, 

zawierających nadmierną liczbę nakazów i zakazów. A to z kolei pogłębia nieufność 

i prowadzi do marnowania potencjału energii i innowacyjności w skali całej gospodarki.  

Zwłaszcza wobec kryzysu gospodarczego i społecznego jawi się nagląca potrzeba 

rozwijania instrumentów pozwalających na większy udział społeczeństwa w stanowieniu 

prawa i podejmowaniu istotnych rozstrzygnięć np. co do polityk oraz średnio oraz 

długookresowej strategii rozwoju państwa i jego gospodarki, a także postulujących 

usprawnienie mechanizmów umożliwiających dialog i komunikację między władzą 

a społeczeństwem. 

Doprowadzenie do umowy społecznej mającej charakter paktu antykryzysowego staje się 

warunkiem sine qua non przezwyciężenia zastoju gospodarczego, pobudzenia obywatelskiej 

i społecznej aktywności, a tym samym powstrzymania groźby, nie tylko gospodarczej, 

destabilizacji. Przedmiotem porozumienia powinno być znalezienie i uzgodnienie 

rozwiązań, przyczyniających się do pobudzenia przedsiębiorczości, wzrostu zatrudnienia 

i wzrostu gospodarczego, a więc tego wszystkiego, co warunkuje sprostanie przez polską 

gospodarkę wymogom międzynarodowej konkurencji. 

Prezes Business Centre Club 

Czy władza uwaz nie słucha 

głosu przedsiębiorco w? 
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25 years of transformation in Poland: this is not only a symbolic anniversary of political 

and social reforms, but above all a time to celebrate the remarkable success of Polish 

business. To reflect on how sole proprietorships, family businesses and privatised state 

enterprises first succeeded in the Polish market, and then courageously began to expand 

into foreign markets. It is the entrepreneurs themselves, the representatives of small and 

medium-sized enterprises in particular, who stand behind the success of the Polish 

transformation. 

Today the Polish economy is synonymous with successful transition, and Polish 

companies, its basic components, have a high reputation with foreign partners. This is the 

result of organisational changes, modernisation of companies and innovation in business. 

The changes have enabled the strongest sectors of the Polish economy to experience a real 

renaissance. The credibility, reliability and ability to meet the toughest challenges 

demonstrated by Polish companies have made them successful and respected and have 

earned them a good reputation, not only in Europe but throughout the world. 

Since its establishment in 1990, the National Chamber of Commerce (KIG) has been 

actively working to support the development of businesses, helping in particular to give 

them a more international focus and to improve their image in the world. It was the KIG, 

together with affiliated organisations, which established the model of economic self-

government that is a crucial adjunct to local government and public administration. In the 

last 25 years, the KIG has become the most important partner for institutions supporting 

the development of the market economy and entrepreneurship, inter alia by promoting 

economic freedom, competitiveness, privatisation and freedom of association for 

companies and businesses. 

Building a modern image for Polish companies in the world is one of the most 

important tasks of the National Chamber of Commerce, which it carries out through active 

promotion and economic diplomacy. The World Expo 2000 in Hannover, Germany, 

Expo 2005 in Aichi, Japan, the European SME Congress and the Innovative Economy 

Conference are milestones in this field. 

The KIG's other activities to promote business include the organisation of national 

professional exhibitions and promotion programmes, e.g. for the food industry, 

construction and mining machinery. It also established the Polish Institute of Brands, 

which actively supports the government in promoting the "Poland" brand and Polish 

national branding. 

Poland's undoubted economic success has helped to change the country's image in the 

world. Further expansion of Polish companies in foreign markets will deepen this process 

and consolidate the positive image of the "Poland" brand. The success achieved by Polish 

companies can be partly attributed to the National Chamber of Commerce.  

Lech Walesa elected the President of the Republic of Poland by the National Assembly in 

1990. The first free presidential elections were a consequence of the transformation 

started in 1989  

Wybór Lech Wałęsy na Prezydenta RP przez Zgromadzenie Narodowe w 1990 roku. 

Pierwsze wolne wybory prezydenckie, konsekwencja przemian 1989 roku.  
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ANDRZEJ ARENDARSKI Polski biznes na arenie 

międzynarodowej 

25 lat temu i dziś 

25 lecie przemian w Polsce to nie tylko symboliczna rocznica reform ustrojowych, 

społecznych ale przede wszystkim jubileusz niezwykłego rozkwitu przedsiębiorczości 

w Polsce. Firmy jednoosobowe, rodzinne, oraz sprywatyzowane przedsiębiorstwa 

państwowe z odwagą rozpoczęły podbój rynku najpierw w Polsce, a następnie rynków 

zagranicznych. To właśnie przedsiębiorcy, a zwłaszcza reprezentanci małych i średnich 

przedsiębiorstw stoją za sukcesem polskiej transformacji. 

Dziś polska gospodarka jest synonimem udanej transformacji, a przedsiębiorstwa znad 

Wisły, jako jej podstawowe elementy składowe, spotykają się z dużo większym zaufaniem 

zagranicznych partnerów 

Fakt ten wynika w dużej mierze ze znacznych zmian organizacyjnych, modernizacji 

przedsiębiorstw i zastosowania nowoczesnych rozwiązań w biznesie. Wprowadzone zmiany 

doprowadziły do tego, iż najsilniejsze branże gospodarki polskiej przeżywają dziś swój 

renesans. Ich wiarygodność, rzetelność i umiejętność sprostania najcięższym wyzwaniom 

sprawiły, że firmy z Polski odnoszą sukcesy, cieszą się szacunkiem oraz renomą nie tylko 

w Europie, ale także na świecie. 

Od chwili powstania w roku 1990 Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie działa na rzecz 

wsparcia rozwoju przedsiębiorców, zwłaszcza w obszarze internacjonalizacji i poprawy 

wizerunku polskich firm na świecie. KIG, jak i zrzeszone w niej organizacje, zbudowała 

podstawy samorządu gospodarczego w Polsce, jako fundamentalnego partnera samorządu 

terytorialnego oraz administracji publicznej. W ostatnim 25-leciu Krajowa Izba 

Gospodarcza stała się najważniejszym partnerem instytucji wspierających rozwój 

gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorczości, m.in. poprzez propagowanie idei wolności 

gospodarczej, konkurencji, prywatyzacji oraz swobody zrzeszania się firm 

i przedsiębiorców.  

Budowanie nowoczesnego wizerunku Polski i polskich firm na świecie to jedno 

z najważniejszych zadań Krajowej Izby Gospodarczej, które realizuje poprzez aktywne 

wsparcie promocji i dyplomacji gospodarczej.  Światowa Wystawa EXPO w Hannowerze 

(2000), EXPO w Aichi (2005), Europejski Kongres MŚP, Kongres Innowacyjnej 

Gospodarki  to kamienie milowe działań KIG w tym obszarze.  

Wsparcie promocji gospodarczej realizowane jest również poprzez organizację 

narodowych wystaw oraz branżowych programów promocji, w tym m.in. branży 

spożywczej, budowlanej oraz urządzeń i maszyn górniczych. Na rzecz wizerunku Polski 

pracuje również Instytut Marki Polskiej powołany przez KIG, który aktywnie wspiera rząd 

w kreowaniu „marki Polski” i brandingu narodowego.  

Niewątpliwy sukces gospodarczy jaki odniosła Polska wpłynął pozytywnie na zmianę jej 

wizerunku na świecie. Z pewnością dalsza ekspansja polskich przedsiębiorstw na  rynkach 

zagranicznych pogłębi ten proces i utrwali pozytywny obraz polskiej marki. Sukcesy 

rodzimych firm to także sukces Krajowej Izby Gospodarczej.  

Rola Krajowej Izby Gospodarczej 

© Polish Government Information Bureau, KIG 



There is little doubt that our country has just had the best 25 years in its history. 

During this short period, Poland has managed to transform its political system into a 

modern democracy, make a home for itself within the structures of both the EU and 

NATO, develop civil society through the activity of individual people and 

cooperation as part of society, rekindle a sense of Polish entrepreneurship, extend 

the purchasing power of Polish salaries over twenty fold and double the value of the 

country's GDP. We are and indeed should be rightly proud of this period. 

However, Poland and the whole European Union are now facing a fresh set of 

challenges, particularly following the successful efforts to limit the fallout from the 

crisis affecting us since 2008. We need to focus on finding a way out of the middle 

income trap which is threatening Poland and Europe as a result of the economic 

slowdown.  If we are to achieve this, we should be consistent in our action; the 

whole of Europe needs to concentrate more not only on itself but also on 

developing a globally competitive position.  While the EU was busy tackling the 

crisis, the remaining continents were in the process of steadily extending their 

advantage. They now have huge growth potential due, among others, to 

demographic processes which are leading to a rapidly ageing Europe. We should see 

this as a signal for us to develop a responsible immigration policy that will enable us 

to attract new, young and highly-qualified workers to Europe.  

The aims of Poland and Europe are to a large degree the same. The priorities 

include increasing spending on research and development and stimulating creativity 

and innovativeness among people and in the economy at large. Tapping into the 

potential of both a rapidly changing economy and the emerging new digital economy 

can represent a huge opportunity. Action such as reducing energy costs, giving 

businesses access to finance and ensuring the efficiency of both EU and national 

institutions will help provide the framework needed for economic growth in Europe 

and Poland.  

Poland still has a number of additional tasks ahead. Key measures include action 

to help increase the number of people in active employment and unlock the potential 

of those groups outside the labour market. This is a situation that applies to young 

and old people alike. It also represents a challenge for employers and businesses, 

which need to take on more risks and strive to develop their activity with ambition.  

There is one further challenge which lies ahead of our politicians and government 

and which is common to both Europe and Poland. The decisions taken today should 

be consistent with the choices and strategic decisions that will affect the future shape 

of Europe and Poland 10 or 25 years from now. We must bear in mind that any 

failure on our part to take action will determine the position we find ourselves in five 

or even 25 years' time. The costs of doing nothing will be high indeed.  

"European Forum for New Ideas" - an annual conference organised by the Confederation 

Lewiatan . This year the forum will focus on secure and competitive Europe.  

How can we plan wisely 

for the next quarter 

of a century? 

JAKUB WOJNAROWSKI 

"Europejskie Forum Nowych Idei” – coroczna konferencja organizowana przez 

konfederację Lewiatan. W tym roku poświęcona będzie dyskusji o bezpiecznej i 

konkurencyjnej Europie 

The needs and expectations 

of businesses 

"European Forum for New Ideas" - an annual conference organised by the Confederation 

Lewiatan . This year the forum will focus on secure and competitive Europe.  

Deputy Director General 
of the Polish Confederation “Lewiatan” 

Za nami, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, najlepsze 25 lat w historii. W 

tym krótkim czasie Polsce udało się zreformować ustrój polityczny na wzór 

nowoczesnych demokracji, zakotwiczyć nie tylko w strukturach UE, ale także 

NATO, zbudować społeczeństwo obywatelskie oparte na aktywności jednostek oraz 

współpracy w ramach społeczności, odnowić przedsiębiorczość w Polsce, zwiększyć 

siłę nabywczą wynagrodzeń Polaków prawie 20 razy oraz podwoić wartość PKB. 

Chcemy i powinniśmy być z tych lat dumni.  

Ale teraz - przed Polską, ale i całą Unią – szczególnie po skutecznym 

ograniczeniu skutków kryzysu, który dotykał nas od 2008 r. – stają nowe wyzwania. 

Kluczowe wydaje się skupienie na znalezieniu sposobu ucieczki z pułapki średniego 

dochodu, który grozi Polsce i Europie jako skutek spowolnienia gospodarczego. 

Niezbędna do tego jest konsekwencja w działaniu i większa koncentracja całej 

Europy już nie na samej sobie, ale na budowaniu globalnej pozycji konkurencyjnej. 

W czasie gdy Unia borykała się z kryzysem, pozostałe kontynenty budowały swoje 

przewagi. Po ich stronie jest dzisiaj potencjał wzrostu wynikający np. z procesów 

demograficznych, które powodują, że Europa w szybkim tempie się starzeje. 

To oznaczać powinno dla nas konieczność skonstruowania odpowiedzialnej polityki 

imigracyjnej, która pozwoli przyciągnąć do Europy nowych młodych dobrze 

wykwalifikowanych pracowników.  

Cele dla Europy i Polski w dużej części są tożsame. Stałe podnoszenie nakładów 

na badania i rozwój i pobudzanie kreatywności i innowacyjności ludzi i gospodarki 

należą do priorytetów. Wykorzystanie potencjału zmieniającej się gospodarki 

i pojawiającej się nowej gospodarki cyfrowej może stać się wielką szansą. Obniżenie 

kosztów energii, dostęp do finansowania firm i sprawność instytucji zarówno 

unijnych, jak i narodowych będą stanowić ramę rozwoju gospodarki europejskiej 

i polskiej.   

Polska ma wciąż także dodatkowe zadania do wykonania. Kluczowe powinny być 

te działania, które pozwolą na zwiększenie aktywności zawodowej Polaków 

i wykorzystanie potencjału grup pozostających w dużej części poza rynkiem pracy. 

Dotyczy to zarówno młodzieży, jak i osób starszych. Oznacza to także wyzwanie dla 

pracodawców i przedsiębiorców, którzy powinni podejmować więcej ryzyka 

i ambitnie próbować rozwijać swoją działalność.  

Wspólne dla Europy i Polski jest jeszcze jedno wyzwanie stojące przede 

wszystkim przed politykami i rządzącymi. Decyzje podejmowane dzisiaj powinny być 

spójne z wyborami i decyzjami strategicznymi, które będą miały wpływ na to, jak 

będzie wyglądać Europa i Polska za 10 i 25 lat. Musimy mieć świadomość, że także 

działania, których zaniechamy, zaważą na miejscu, w którym znajdziemy się za pięć 

i dwadzieścia pięć lat. Koszty zaniechania będą bardzo wysokie.  

Zastępca Dyrektora Generalnego 
Konfederacji Lewiatan 

JAKUB WOJNAROWSKI Jak mądrze zaplanować  

następne ćwierćwiecze? 

Potrzeby i oczekiwania 

przedsiębiorco w  

"Europejskie Forum Nowych Idei” – coroczna konferencja organizowana przez 

konfederację Lewiatan. W tym roku poświęcona będzie dyskusji o bezpiecznej i 

konkurencyjnej Europie 

© Lewiatan 



Newsletter of the Employers’ Group  

Editors: Leszek Jarosz: leszek.jarosz@eesc.europa.eu; Valérie Paesmans: valerie.paesmans@eesc.europa.eu 

Address: 

European Economic and Social Committee 

Employers’ Group 

Rue Belliard 99 

1040 Brussels 

Belgium 

Telephone: +32 (0) 2 546 82 07 

Fax: +32 (0) 2 2 546 97 54 

E-mail: gr1@eesc.europa.eu 

www.eesc.europa.eu/employers-group 

They were conducted as a result of Round Table Agreement 

between Communist Party and the Solidarity Movement. Under 

the pressure of massive waves of workers' strikes, communist 

regime agreed to change the constitution and reform of political 

system, agreed to register Solidarity movement as a legitimate 

and legal and allowed for partially free elections to be held.  

Not all parliamentary seats were freely contested, but the 

resounding victory of the Solidarity opposition in the freely 

contested races paved the way to the fall of Communism in 

Poland. In the election's aftermath, Poland became the first 

country of the Eastern Bloc in which democratically elected 

representatives gained real power. Although the elections were 

not entirely democratic, they paved the way for creation of 

Tadeusz Mazowiecki's cabinet and a peaceful transition to 

democracy, both in Poland and elsewhere in Central and Eastern 

Europe, which was confirmed after the Polish parliamentary 

elections of 1991.  

(source: Wikipedia) 

Zostały przeprowadzone w rezultacie porozumień Okrągłego 

stołu, zawartych pomiędzy PZPR i Solidarnością. Pod presją 

masowych strajków, reżim komunistyczny zgodził się zmienić 

konstytucję, zreformować system ustrojowy, uznać Solidarność 

za legalny ruch oraz przeprowadzić częściowo wolne wybory. 

Nie wszystkie miejsca były przedmiotem głosowania, ale 

przytłaczające zwycięstwo Solidarności otworzyło drogę do 

upadku komunizmu w Polsce. W konsekwencji wyborów, Polska 

była pierwszym krajem Bloku Wschodniego, w którym 

demokratycznie wybrani przedstawiciele zyskali realną władzę. 

Choć wybory nie były w pełni demokratyczne, umożliwiły 

stworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego i pokojową 

transformację do ustroju demokratycznego zarówno w Polsce 

jak i w innych krajach Środkowej i Wschodniej Europy. 

Ostatecznym potwierdzeniem przemian były w pełni wolne 

wybory parlamentarne w 1991 roku. 

(źródło: Wikipedia)  

The 4th June 1989 elections were the first partly free 

elections in Poland after the end of World War II 

Wybory 4 czerwca 1989 roku były pierwszymi częściowo 

wolnymi wyborami w Polsce od zakończenia II Wojny Światowej 

Spotkanie Komitetu Obywatelskiego Lecha Wałęsy. Przygotowania do wyborów 

Solidarity Citizens’ Committee meeting. Preparation for the elections.  

Zbigniew Brzezinski, the U.S. President Jimmy Carter's adviser pays a visit to 

the Solidarity Citizens’ Committee headquarters 

Wizyta Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta USA, Jimmy’ego 

Cartera w siedzibie sztabu wyborczego “Solidarności” 

Photo: Jacek Doktór © Archive of the Senate of Poland 

Photo: Jacek Doktór © Archive of the Senate of Poland 
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