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Wyznaczanie kierunków rozwoju oraz inspirowanie rzàdu i parlamentu do podejmowania reform, wzmacniajàcych konkurencyjnoÊç gospodarki, wpisujà si´
w priorytety prezydentury. Bronis∏aw
Komorowski podkreÊla∏ koniecznoÊç
wprowadzenia reform m.in. podczas
or´dzia wyg∏oszonego na inauguracji
kadencji Sejmu w 2011 r. oraz or´dzia
wyg∏oszonego przed Zgromadzeniem
Narodowym z okazji 25-lecia WolnoÊci.
Wskaza∏ wówczas na wyzwania demograficzne oraz koniecznoÊç poprawy jakoÊci funkcjonowania paƒstwa, w tym
jakoÊci i stabilnoÊci stanowionego prawa. Wzywa∏ do wzmocnienia bezpieczeƒstwa finansowego Polski oraz
zwi´kszenia konkurencyjnoÊci polskiej
gospodarki – równie˝ w kontekÊcie osiàgni´cia gotowoÊci do wejÊcia do strefy
euro.

Wskazywanie
kierunków reform
Podczas otwarcia Forum Ekonomicznego w Krynicy we wrzeÊniu 2012 r.
Prezydent zaznaczy∏, ˝e Polska, choç
nie zosta∏a dotkni´ta przez Êwiatowy
kryzys, powinna wzmacniaç konkurencyjnoÊç swojej gospodarki. W tym celu
zdaniem Bronis∏awa Komorowskiego
musimy sprostaç wyzwaniom w pi´ciu
kluczowych obszarach obejmujàcych:
r zwi´kszenie bezpieczeƒstwa finansów publicznych,
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r umocnienie bezpieczeƒstwa systemu finansowego,
r strukturalne reformy rynku pracy,
r utrzymanie w Polsce ch∏onnego
rynku wewn´trznego,
r otwarcie Polski na nowe bieguny
wzrostu.
Prezydent aktywnie w∏àczy∏ si´ równie˝
w debat´ na temat przystàpienia naszego kraju do strefy euro. Podczas Forum
Debaty Publicznej w styczniu 2013 r.
podkreÊli∏ koniecznoÊç wyraênego oddzielenia decyzji o dacie przyj´cia euro
od dà˝enia do spe∏nienia kryteriów
konwergencji. Do skutecznego funkcjonowania we wspólnym obszarze walutowym konieczne sà tak˝e dodatkowe
reformy, zwi´kszajàce konkurencyjnoÊç. Prezydent zaproponowa∏ wi´c,
by zastosowaç formu∏´ „4+1” i do kryteriów z Maastricht dodaç dà˝enie do
trwa∏ego obni˝enia bezrobocia, co pozwoli∏oby przekonaç opini´ publicznà
do korzyÊci, wynikajàcych z przyj´cia
wspólnej waluty.
Z inicjatywy Bronis∏awa Komorowskiego w lutym 2013 r. odby∏o si´ posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie
wprowadzenia euro. Prezydent zaznaczy∏ wówczas, ˝e warto wype∏niç kryteria z Maastricht, poniewa˝ wzmocni
to konkurencyjnoÊç polskiej gospodarki, niezale˝nie od tego, jakà decyzj´
podejmiemy w kwestii samego przyj´cia wspólnej waluty. PodkreÊli∏ równie˝, ˝e wa˝ne jest, aby wspólnym
wysi∏kiem budowaç akceptacj´ przez
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Forum Debaty Publicznej pt. „KonkurencyjnoÊç i wzrost gospodarczy Polski” w Pa∏acu Prezydenckim; prezentacja wst´pnych tez raportu prof. Jerzego Hausnera, 24 stycznia 2013 r.

obywateli planów uczestniczenia
Polski w pog∏´biajàcej si´ integracji
europejskiej. Wskazywa∏ te˝ na potrzeb´ dodatkowych reform, zwi´kszajàcych konkurencyjnoÊç oraz tworzàcych nowe miejsca pracy. Debata ws.
euro by∏a kontynuowana podczas konferencji w kwietniu 2013 r., kiedy to
Bronis∏aw Komorowski po raz kolejny
zwróci∏ uwag´ na potrzeb´ przeprowadzenia szeregu reform strukturalnych.
Jak zauwa˝y∏ Prezydent, do spe∏nienia
kryteriów spójnoÊci nie sà konieczne
rewolucyjne kroki polityczne czy spo∏eczne, lecz konsekwentna kontynuacja podj´tych dzia∏aƒ.

Wyzwania polskiej gospodarki
W celu zdiagnozowania przysz∏ych wyzwaƒ dla polskiej gospodarki i barier,
ograniczajàcych konkurencyjnoÊç gospodarki, Bronis∏aw Komorowski zwróci∏
si´ w 2012 r. do prof. Jerzego Hausnera
o przygotowanie kompleksowego raportu w tej sprawie. WÊród rekomendacji
zawartych w publikacji „Konkurencyjna Polska. Jak awansowaç w Êwiatowej lidze gospodarczej?”, zaprezentowanej w KPRP w czerwcu 2013 r., zespó∏
prof. Hausnera wskaza∏ w szczególnoÊci na:
r reindustrializacj´ oraz proinnowacyjnà reorientacj´ gospodarki,
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Posiedzenie Rady Gabinetowej, 26 lutego 2013 r.

r koniecznoÊç poprawy warunków dla
przedsi´biorczoÊci,
r strukturalnà przebudow´ rynku
pracy,
r usprawnienie struktur paƒstwa
i administracji,
r promocj´ eksportu oraz rozwój polityki przemys∏owej.
Podczas konferencji „Polityka przemys∏owa Unii Europejskiej – gospodarczy
Trójkàt Weimarski” w lutym 2014 r. Prezydent podkreÊli∏, ˝e Europa powinna
dà˝yç do reindustrializacji, a Polska jest
bardzo zainteresowana szukaniem roz-

wiàzaƒ, które na gruncie europejskim
sprzyja∏yby wzmocnieniu innowacyjnego przemys∏u. Weimar przemys∏owy mo˝e byç nowà cennà ods∏onà
wspó∏pracy w wielu obszarach, m.in.
w przemyÊle obronnym. Taka wspó∏praca b´dzie dodatkowym bodêcem
do innowacyjnoÊci, rozwoju nauki
i naturalnego transferu rozwiàzaƒ do
produkcji cywilnej. Innowacyjny przemys∏ potrzebuje tak˝e konkurencyjnych
cen energii, a polityka energetyczno-klimatyczna UE powinna w coraz wi´kszym stopniu byç motorem rozwoju gospodarczego i skutecznie realizowanej
polityki gospodarczej.
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Konferencja „Gospodarczy Trójkàt Weimarski” w Krakowie. Na zdj´ciu Sekretarz Stanu
w KPRP Olgierd Dziekoƒski, 6 lutego 2014 r.

Forum Debaty Publicznej pt. „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform”;
prezentacja raportu „OECD Economic Survey of Poland 2014”, Pa∏ac Prezydencki, 10 marca 2014 r.
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Oficjalna wizyta Prezydenta RP w Chinach. Na zdj´ciu Prezydent RP Bronis∏aw Komorowski
z Prezydentem ChRL Hu Jintao podpisali oÊwiadczenie o strategicznym partnerstwie mi´dzy
krajami, 20 grudnia 2011 r.

Promocja polskich
przedsi´biorstw za granicà
Wszystkim wizytom zagranicznym
Prezydenta RP i wizytom g∏ów paƒstw
obcych w Polsce towarzyszy∏y fora lub
seminaria gospodarcze. Podczas mi´dzynarodowych dyskusji – na temat
rozwoju wspó∏pracy handlowej i inwestycyjnej – Bronis∏aw Komorowski
du˝o uwagi poÊwi´ca innowacyjnoÊci
oraz wspó∏pracy naukowo-badawczej.
Prze∏omowa wizyta w Chinach
w 2011 r., po∏àczona z podniesieniem
wzajemnych relacji do rangi strategicznego partnerstwa, by∏a elementem

szerszego programu Prezydenta –
otwarcia polskiej gospodarki na wspó∏prac´ z nowymi centrami wzrostu, czyli paƒstwami, które w przysz∏oÊci b´dà
odgrywa∏y coraz wi´kszà rol´ w gospodarce Êwiatowej. Podró˝ do Chin stworzy∏a nowe mo˝liwoÊci dwustronnej
wymiany mi´dzy Polskà a Paƒstwem
Ârodka. W ramach wizyty zorganizowano polsko-chiƒskie fora gospodarcze
oraz inwestycyjne w Pekinie i Szanghaju. Podpisano te˝ umowy gospodarcze,
opiewajàce na kilkanaÊcie miliardów
z∏otych. BezpoÊrednim efektem tej wizyty by∏ tak˝e przyjazd do Polski
w kwietniu 2012 r. Premiera Wen Jiabao. Zorganizowano wówczas szczyt
Europa Ârodkowa – Chiny oraz spotka-
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Wizyta Prezydenta RP Bronis∏awa Komorowskiego w województwie kujawsko-pomorskim,
25 kwietnia 2013 r.

nia przedsi´biorców. Ponadto Êcis∏y kontekst gospodarczy mia∏o zorganizowane
w kwietniu 2013 r. w Gdaƒsku „I Polsko-Chiƒskie Forum Regionalne”.
Szczególne znaczenie mia∏y tak˝e
kontakty z innymi partnerami z Unii
oraz spoza Europy. W ostatnim roku
odby∏y si´ fora i spotkania gospodarcze
podczas wizyt we Francji, Chorwacji,
Macedonii, Stanach Zjednoczonych,
Mongolii, Republice Korei, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, Turcji i na W´grzech.

Wsparcie dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw
Od poczàtku sprawowania urz´du Prezydent uwa˝nie ws∏uchuje si´ w opinie
przedstawicieli ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. W marcu 2013 r., podczas
Forum Debaty Publicznej z udzia∏em
przedsi´biorców, ekspertów i przedstawicieli instytucji publicznych, Bronis∏aw
Komorowski oceni∏, ˝e paƒstwo musi
stwarzaç uczciwe, godziwe, sensowne,
logiczne i zach´cajàce mechanizmy do
przedsi´biorczoÊci. Zaznaczy∏, ˝e stworzenie prostego systemu podatkowego,
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Fina∏ XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces” z udzia∏em Zast´pcy Szefa
Kancelarii Prezydenta RP Dariusza M∏otkiewicza, 24 czerwca 2013 r.

uelastycznienie rynku pracy dla mikrofirm oraz polepszenie systemu stanowienia prawa pozwoli przedsi´biorcom
budowaç wi´kszà konkurencyjnoÊç.
Podczas Europejskiego Kongresu
Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
w Katowicach we wrzeÊniu 2013 r.
Prezydent zaapelowa∏ o reformy, s∏u˝àce poprawie warunków dzia∏ania
firm z tego sektora. Zwróci∏ ponownie
uwag´ na znaczenie przewidywalnoÊci i stabilnoÊci systemu stanowienia
prawa. Diagnoza niedoskona∏oÊci systemu legislacyjnego oraz rekomendacje konkretnych rozwiàzaƒ sà zawar-

te w Zielonej Ksi´dze, opracowanej
przez Kancelari´ Prezydenta RP, która
zosta∏a zaprezentowana na Kongresie.
Bronis∏aw Komorowski popar∏ równie˝
stworzenie nowej, przejrzystej ordynacji podatkowej, deregulacj´ oraz dostosowanie Kodeksu pracy do realiów
funkcjonowania MÂP.
Rodzina i przedsi´biorczoÊç to strategicznie wa˝ne zagadnienia obecnej
prezydentury, dlatego w ramach Forum
Debaty Publicznej odby∏a si´ konferencja poÊwi´cona spo∏ecznemu i gospodarczemu znaczeniu firm rodzinnych. Wed∏ug Prezydenta jest potrzeba dalszego
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Debata „KonkurencyjnoÊç i wzrost gospodarczy Polski”, 24 stycznia 2013 r.

reformowania ∏adu gospodarczego pod
kàtem MÂP, potrzebne sà m.in. zmiany
w systemie podatkowym i Kodeksie pracy. Kancelaria Prezydenta podj´∏a szereg
dzia∏aƒ, zmierzajàcych do poprawy funkcjonowania MÂP, które w ogromnej mierze sà firmami rodzinnymi – m.in. zg∏osi∏a do Sejmu projekt zmian w ustawie
o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi oraz przedstawi∏a rekomendacje zawarte w Zielonej Ksi´dze, dotyczàce usprawnienia systemu stanowienia
prawa.
Polska potrzebuje g∏´bokich reform
i nowego impulsu reformatorskiego, na
co wskazujà analizy, zaprezentowane
przez OECD na konferencji zorgani-

zowanej przez Kancelari´ Prezydenta
10 marca 2014 r. W tym kontekÊcie
Bronis∏aw Komorowski zaproponowa∏
przyj´cie pakietu zmian na rzecz mikro,
ma∏ych i Êrednich firm oraz reform s∏u˝àcych zwi´kszeniu innowacyjnoÊci tego
sektora. Kancelaria Prezydenta prowadzi
prace nad propozycjami legislacyjnymi
z trzech obszarów:
r przepisami, wzmacniajàcymi ochron´ praw podatnika; zmiany te – np.
wprowadzenie zasady rozstrzygania
wàtpliwoÊci na korzyÊç podatnika –
wzmocnià ∏ad w relacjach pomi´dzy administracjà a obywatelami,
uzupe∏niajàc d∏ugofalowe prace
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rzàdu i Sejmu nad nowà ordynacjà
podatkowà;
r poprawà warunków dla innowacji
w sektorze MÂP dzi´ki usprawnieniu zasad komercjalizacji w∏asnoÊci intelektualnej uczelni i instytutów badawczych oraz stworzeniu
form prawnych dla inwestycji venture capital w start-upy, co zwi´kszy efektywnoÊç wykorzystania
funduszy UE i innowacyjnoÊç przemys∏u;
r zmianami w prawie pracy (na co
uwag´ zwraca te˝ raport OECD);
ograniczenie szarej strefy i wzrost
zatrudnienia b´dà mo˝liwe poprzez
dostosowanie prawa pracy do specyfiki dzia∏alnoÊci MÂP.
W celu wzmocnienia konkurencyjnoÊci
polskiej gospodarki Prezydent dostrzega∏ tak˝e potrzeb´ z∏agodzenia regulacji, dotyczàcych kredytów. Tego tematu
dotyczy∏y rozmowy pod koniec 2012 r.
z szefem Komisji Nadzoru Finansowego
Andrzejem Jakubiakiem oraz z szefami
najwi´kszych banków w Polsce. W sprawie potrzeby zwi´kszenia dost´pu do
kredytów Szef Kancelarii Prezydenta RP
Jacek Micha∏owski wystosowa∏ list do
szefa Komisji Nadzoru Finansowego.
W lutym 2013 r. KNF przyj´∏a nowà rekomendacj´ „T”, majàcà na celu uelastycznienie podejÊcia banków do udzielania kredytów.
W szereg dzia∏aƒ – s∏u˝àcych wzmocnieniu konkurencyjnoÊci i innowacyjnoÊci
polskiej gospodarki – wpisuje si´ tak˝e
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opracowanie zbioru rekomendacji zawartych w raportach ze spotkaƒ „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”, organizowanych przez
Paƒstwowà Agencj´ Rozwoju Przemys∏u
w 2012 r. pod honorowym patronatem
Prezydenta RP oraz aktywnoÊç Kancelarii Prezydenta RP na rzecz uproszczenia
przepisów, dotyczàcych zamówieƒ publicznych dla prac badawczych.
Dzia∏ania w ostatniej kwestii zwieƒczy∏o podpisanie przez Bronis∏awa
Komorowskiego w marcu 2014 r. nowelizacji ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, u∏atwiajàcej prowadzenie
procedur przetargowych do celów naukowo-badawczych.

Nagroda Gospodarcza
Prezydenta RP
Dzi´ki odwa˝nym reformom z czasów
prze∏omu w ciàgu 25 lat w Polsce powsta∏o wiele silnych firm, które odnoszà
sukcesy. Bronis∏aw Komorowski podjà∏
decyzj´ o przywróceniu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP – dla przedsi´biorstw, wnoszàcych szczególny wk∏ad
w budow´ konkurencyjnoÊci polskiej
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gospodarki. Jest ona przyznawana w nast´pujàcych kategoriach:
r InnowacyjnoÊç,
r ObecnoÊç na Rynku Globalnym,
r ¸ad Korporacyjny i Spo∏eczna OdpowiedzialnoÊç Biznesu,
r Zielona Gospodarka,
r Trwa∏y Sukces (ta kategoria zosta∏a
stworzona z okazji 25-lecia reform
i obchodzonego 4 czerwca Âwi´ta
WolnoÊci).
W gronie dotychczasowych laureatów
znaleêli si´:
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Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalaƒska S.A., Zak∏ady
Farmaceutyczne Polpharma S.A., KGHM
Polska Miedê S.A., Powszechna Kasa
Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A., Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu, Toruƒskie Zak∏ady Materia∏ów Opatrunkowych S.A., Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych Farmona, Grupa ENERGA, Solaris Bus & Coach S.A., Novol
Sp. z o.o., Grupa FAKRO, WATT Produkcja Systemów Solarnych, Medicalgorithmics S.A., Grupa Polskie Sk∏ady
Budowlane S.A., DelphiaYachts Kot,
Grupa Azoty Zak∏ady Azotowe Pu∏awy S.A., Selena FM S.A.

