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25 LAT POLSKIEGO KAPITALIZMU. I CO DALEJ 

 

Streszczenie 

 10 października 2014 roku na SGH odbyło się spotkanie z cyklu "25 lat polskiego kapitalizmu i 

co dalej?". Debata, którą poprowadził prof. Juliusz Gardawski, dotyczyła różnych implikacji braku 

samorządu gospodarczego w Polsce.  

Referat wprowadzający wygłosił dr Paweł Antkowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, współautor książki "Samorząd Gospodarczy i Zawodowy w Systemie Politycznym 

Polski". Przypomniał, że po dwóch dekadach dyskusji, jesteśmy nadal w punkcie wyjścia. Środowisko 

gospodarcze jest rozproszone. Poważnym problemem jest niechęć ustawodawcy i administracji 

rządowej do samorządu gospodarczego. Tymczasem to właśnie nieobecność samorządu 

gospodarczego w transformacji  polskiej  gospodarki,  stwarzała warunki do rozwoju patologii w 

sferze gospodarczej. Toteż zaproponował, by stworzyć nowy system, gdzie samorząd powinien stać 

się instytucją reprezentatywną dla własnego środowiska. Jego zdaniem, samo rozbudowywanie 

struktur już istniejących, w oparciu o dobrowolną przynależność nie przyniesie oczekiwanych 

skutków. Zatem proponuje ustawowe wykreowanie samorządu gospodarczego, wzorem ustaw 

decentralizacyjnych, które utworzyły w Polsce samorząd terytorialny.    

Większość mówców, na czele z prof. Krzysztofem Jasieckim poparło ideę powołania 

samorządu gospodarczego. Prof. Jasiecki stwierdził, że słabość polskiego biznesu, zarówno w Polsce 

jak i na płaszczyźnie Unii Europejskiej,  pokazuje, że obecny model się wyczerpał.  Jeśli pozostanie 

to, w takim wariancie, jak jest obecnie, będziemy słabym graczem i odczujemy to coraz bardziej. 

Toteż  podkreślił, że system reprezentacji interesów biznesu jest tylko częścią większej całości.  

Prelegent nie rozstrzyga też kwestii, czy to ma być samorząd gospodarczy w takiej czy w innej wersji. 

Konstatuje tylko, że potrzebne są nowe formy dyskusji i  wprowadzenie zmian z odniesieniami 

europejskimi.    

Przeciwnego zdania był Jeremi Mordasewicz doradca PKPP Lewiatan. Uważa on, że nie można 

utworzyć efektywnego samorządu, narzucając go odgórną decyzją przedsiębiorcom, gdy ci nie 

angażują się w działalność społeczną. Bowiem istnieje wtedy ryzyko, że nastąpi autonomizacja 

samorządu nowej biurokracji. Zdaniem Jeremiego Mordasiewicza do samorządu trzeba dojrzeć. 

Przedsiębiorcy zaangażują się w jego tworzenie - jeżeli uznają, że przyniesie on im korzyści.  

Tymczasem 90%  przedsiębiorców nie chce samorządu powszechnego, rozumianego jako samorząd, 

do którego musimy należeć. W swojej krytyce samorządu, prelegent pyta o korzyści budżetu z  

ewentualnego finansowana samorządu. Pyta, jakie zadania z zakresu władzy publicznej samorząd 

wykona efektywniej od instytucji państwowych. Odnośnie kwestii sądów, proponuje, by raczej 

rozwijać mediacje. Jego zdaniem, stworzenie jednej reprezentacji to jest mit. Wreszcie  przywołuje 

filozofa, profesora Hołówkę, który uważa, że państwo dobrobytu można zbudować tylko w 

społeczeństwie, w którym istnieje wysoki poziom poczucia odpowiedzialności. Zdaniem Jeremiego 

Mordasiewicza gdybyśmy w Polsce implementowali wzorce z państw o kulturze bardziej 

korporacyjnej, jaką mają np. Niemcy – to doprowadzilibyśmy  do jej zapaści.   

Konkludując, (Profesor Gardawski?) stwierdził, że na te dwa bieguny podejścia,  trzeba 

spojrzeć z jeszcze innej perspektywy i znaleźć rozwiązania wychodzące poza status quo. Jeśli 

pozostaniemy na tym etapie, czekając na spontaniczny rozwój, albo działając w mikroskali, ale w 

warunkach obecnych –  to nie stworzymy mechanizmów, które zachęcałyby ludzi. W efekcie będą oni 

reprodukowali w nieskończoność to samo. I nawet jeśli zaktywizują się w jakimś momencie - nie 

wiemy, jakie będzie wtedy miejsce gospodarki na przykład w strukturach unijnych nowej Unii. Taki 

typ dyskusji może prowadzić w tą stronę, że wypracujemy, nie model niemiecki, czy francuski, ale 

jakieś - polskie rozwiązania. Profesor poprosił, by tego tematu nie zostawiać, lecz by znaleźć kwestię, 

która łączyłaby te interesującą różnice  i  zaprosił na kolejne spotkanie, kontynuujące tę ważną debatę. 
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