
Szanowni Państwo. 

Na wstępie pragnę podziękować, Panu Arturowi Żmijewskiemu, honorowemu obywatelowi 

naszego miasta, który jako nasz szczególny gość, zgodził się pełnić honory gospodarza 

podczas dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo. 

Szanowni Państwo, 

Prezes NBP Prof. Marek Belka powiedział niedawno w wywiadzie dla gazety wyborczej:  

„Polska gospodarka jest niezwykła. A zawdzięczamy to przede wszystkim przedsiębiorcom i ciężkiej 

pracy ludzi. Jako jedyny kraj w naszej części Europy zbudowaliśmy sobie tak dużą i liczącą się, także 

za granicą, własną klasę przedsiębiorców”. 

Ale powiedział też: „To, że w Polsce są ciężkie warunki dla przedsiębiorców, wysokie i skomplikowane 

podatki – to nieprawda”. 

Jaka jest więc ta rzeczywistość polskiego przedsiębiorcy? 

Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej z 1989 r. stworzyła nam, ludziom przedsiębiorczym 

możliwości, ale już na starcie możliwości te zaczęto znacznie komplikować i ograniczać.  

Rzeczywistość jest więc taka, że po ponad 20 latach funkcjonowania ustawy, nadal do prowadzenia 

biznesu potrzebna jest nie tylko wiedza i duch przedsiębiorczości. Trzeba mieć jeszcze dużo siły i woli 

oraz samozaparcia, aby poradzić sobie z polską rzeczywistością gospodarczą.  

Dodam jeszcze, że trzeba mieć tez dużo szczęścia i zdrowia.  

Ograniczony dostęp do finansowania, nieprecyzyjne i skomplikowane przepisy podatkowe, wysokie 

pozapłacowe koszty zatrudnienia, trudności w pozyskiwaniu kontraktów, a później często 

nierzetelność kontrahentów i związany, a przy tym nieefektywny system i czasochłonny proces 

ściągania należności, w końcu ograniczony dostęp do informacji przydatnych w prowadzeniu firmy. 

Pozornie w Polsce istnieje wiele instytucji otoczenia biznesu, które zajmują się tematyką 

przedsiębiorczości. Zarówno na szczeblu rządowym np. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czy 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jak i w urzędach szczebla wojewódzkiego. 

Ale tak naprawdę, na co dzień, na rynku lokalnym każdy z nas musi radzić sobie sam bo do tych 

instytucji czy organizacji jest nam po prostu „za daleko”.  

Powołanie Izby Gospodarczej, naszej lokalnej organizacji przedsiębiorców, która byłaby  nie tylko 

reprezentantem zrzeszonych w niej podmiotów  w kontaktach z administracją ale i wsparciem w 

prowadzeniu firm, dla wielu z nas już na początku funkcjonowania ustawy o Izbach Gospodarczych 

(rok 1989), wydawała się koniecznością. Powołaliśmy ją jednak do życia dopiero w 2001 roku.  

Komitet założycielski stworzyli wówczas: Anna Bombała, Andrzej Berger-Jankowski,  

Blandyna Klarecka, Jerzy Łuba, Henryk Świderski, Sławomir Bednarek, Cezary Szafrański, Eugeniusz 

Karbowski, Kazimierz Kurnicki, Krystyna Reszka, Jerzy Wichowski. 

Na pierwszym Zgromadzeniu wybrano pierwszą Radę w składzie: Prezes - Jacek Szaniawski, 

Wiceprezesi - Tomasz Talarski i Janusz Klejment, sekretarz - Lech Mojski. 

Członkowie Rady: Jerzy Wichowski, Andrzej Berger-Jankowski, Wioletta Wierzbińska, Janusz 

Kubicki, Adam Dmoch.  



Dużą, inspirującą rolę w powołaniu Izby spełnił ówczesny starosta, dzisiejszy prezydent Legionowa, 

Pan Roman Smogorzewski.  

Ilość członków Izby od samego początku do dziś oscyluje w granicach 80 - 100 przedsiębiorstw, 

różnych branż i specjalności. 

Nie jest to liczba imponująca w stosunku do wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

na terenie powiatu, ale jak to zawsze podkreślamy, to my, jesteśmy prekursorami, tworzącymi 

podwaliny przyszłego prawdziwego samorządu gospodarczego.  

 

Szanowni Państwo, 

Izba to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych w 

niej podmiotów, działające na rzecz tych podmiotów.  

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie przez 10-letni okres swojej działalności nigdy nie 

ograniczała się tylko do działalności na rzecz swoich członków.  

Podjęliśmy się zadania o wiele trudniejszego. Mamy ambicję bycia reprezentantem wszystkich 

przedsiębiorców z terenu powiatu.  

W swej działalności Izba wykracza również i poza te ramy, prowadząc cały szereg szkoleń osób 

prywatnych, w większości bezrobotnych lub poszukujących pracy. Promujemy przedsiębiorczość i 

zachęcamy do zakładania własnych firm nie tylko poprzez programy z udziałem jednostek samorządu 

gminnego i Powiatowego Urzędu Pracy. Nasze biuro, które dzięki uprzejmości Starosty 

legionowskiego Pana Jana Grabca, mieści się w budynku starostwa, pełni funkcję swoistego Centrum 

Przedsiębiorczości, do którego właśnie są kierowani wszyscy ci, którzy poszukują sposobu na życie 

poprzez prowadzenie własnej firmy. 

Dla swoich członków (i nie tylko) mamy również szereg ofert, które z dobrym skutkiem realizujemy. 

Wspomnę tu cykle kursów i szkoleń z dziedziny BHP, które są niezbędne w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Chcemy w najbliższym czasie podpisać umowę z kancelarią radcy prawnego na 

obsługę prawną naszych członków z zakresu działalności gospodarczej.  

Podejmujemy się też działań niestandardowych, które są wyzwaniem nowych czasów. Jesteśmy 

grupą, a w grupie siła. Będziemy więc podejmowali wszelkie takie działania, które pozwolą na 

zmniejszenie kosztów działalności gospodarczej naszych członków, czy to w kontaktach z bankami 

czy firmami z dziedziny ubezpieczeń lub innymi organizacjami obsługującymi przedsiębiorców. 

 

Szanowni Państwo, 

Aby zwiększyć rangę przedsiębiorczości w odniesieniu do władz wojewódzkich, wspólnie z naszymi 

przyjaciółmi z sąsiednich Izb stworzyliśmy Forum Izb Gospodarczych województwa mazowieckiego, 

dzięki czemu nasza reprezentacja w kontaktach z tymi władzami stała się bardziej widoczna. 

Również przystąpienie naszej izby do Krajowej Izby Gospodarczej, w naszym odczuciu jedynej 

faktycznej reprezentacji przedsiębiorców na terenie kraju, powodowane było nie tyle chęcią zaistnienia 

na tak wysokim forum, ale dlatego, że tylko silna struktura obejmująca swym zasięgiem cały kraj, 

może w skuteczny sposób reprezentować interesy przedsiębiorców w kontaktach z władzami 

Państwowymi i mieć wpływ na kształtowanie Państwa, które będzie przyjazne przedsiębiorcom.   



Wykreowanie wizerunku prężnej organizacji, do jakiej mamy ambicje dążyć, to nie tylko zwiększanie 

liczby członków. W dużej mierze zawdzięczamy to osobom pełniącym najważniejsze funkcje w 

powiecie, którzy również w rozwoju przedsiębiorczości widzą siłę naszego regionu. Chcemy im w dniu 

dzisiejszym podziękować.  

 

Szanowni Państwo, 

W kraju istnieje wiele organizacji zrzeszających przedsiębiorców.  

W większości są to Izby branżowe i organizacje tworzone przez duże podmioty lub pracodawców. W 

naszym odczuciu jak już wspomniałem jedynie Krajowa Izba Gospodarcza, która w swojej strukturze 

skupia również Izby terytorialne jest jedynym faktycznym reprezentantem przedsiębiorców, ale aby 

funkcjonowanie izb terenowych miało prawdziwe znaczenie, bez naszego codziennego trudu w 

utrzymaniu nie tylko własnych firm ale i organizacji (mam tu na myśli Izbę), konieczna jest nowa 

ustawa nie tyle o Izbach Gospodarczych ile Ustawa o Samorządzie Gospodarczym w Polsce.  

W przekonaniu Rady naszej Izby, a także wielu innych Izb, obecna ustawa nie stwarza nam 

rzeczywistego partnerstwa w stosunku do władz państwowych i samorządowych. 

Walne Zgromadzenie Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie na swoim Nadzwyczajnym 

posiedzeniu w dniu 27 października b.r. podjęło uchwałę w sprawie: 

apelu do władz Krajowej Izby Gospodarczej 

o zintensyfikowanie działań zmierzających do uchwalenia ustawy o powszechnym samorządzie 

gospodarczym, do której odczytania i przekazania prezesowi Krajowej Izby Gospodarczej 

zostałem przez Walne Zgromadzenie zobowiązany. 

 
Dziękuję za uwagę. 
  


