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17 i 18 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Rzeszowie mogą być dniami 
o wymiarze historycznym. Taka jest obecnie wola polityczna wybrzmiewająca z wypowiedzi 
najwyższych władz państwowych. Wydarzenie to wzięło nazwę od prefiksu kodu kreskowego, 
którym oznaczane są towary wytwarzane bądź dystrybuowane przez polskie firmy. Kongres 
590 to forum wymiany idei i doświadczeń polskich specjalistów z zakresu biznesu, nauki, 
polityki i legislacji. Dyskusje panelistów wytyczają nowe kierunki rozwoju - wspólną koncepcję 
prac nad wzrostem ekonomicznym i światowym awansem Polski.

Wydarzenia w Polsce  

Mieczysław Lewicki

- Tylko przez budowę sprawnej, kon-
kurencyjnej, innowacyjnej, ale i etycz-
nej gospodarki, jesteśmy w stanie zbu-
dować potencjał, który przełoży się na 
życie każdego Polaka - mówił w czwar-
tek Prezydent Andrzej Duda otwie-
rając Kongres 590 w podrzeszow-
skiej Jasionce. - Tylko poprzez budowę 
sprawnej i konkurencyjnej polskiej 
gospodarki, gdzie praca będzie miała 
wysoką wydajność, gdzie będzie pro-
dukcja artykułów wysoko przetwo-
rzonych, gdzie będzie innowacyjna 
myśl techniczna, a przede wszystkim 
solidność i etyka w biznesie, jesteśmy 
w stanie zbudować potencjał gospo-
darczy Polski, który przełoży się na po-
ziom życia każdego Polaka... Głęboko 
jestem przekonany, że to zadanie uda 
nam się. ...wierzę w to głęboko, że bę-
dziemy mogli spokojnie mówić: Naj-
lepsze, bo polskie - dodał.
Beata Szydło, prezes Rady Ministrów, 
mówiła podczas Kongresu 590, że „...
budujemy nowoczesną Polskę, opartą 
na wartościach. Przez ostatnie dwa-
naście miesięcy poczyniliśmy kroki, 
ażeby uwalniać kreatywność i energię 
Polaków - przekonywała. 
Natomiast wicepremier Mateusz 
Morawiecki ogłosił „Konstytucję biz-

nesu” - pakiet zmian legislacyjnych, 
które znoszą wiele obowiązków, ja-
kimi byli obarczeni polscy przedsię-
biorcy:
- Nie wiem czy znacie ministra finan-
sów, który uwalniał potencjał firm, 
ale na szczęście jest też z nami mi-
nister rozwoju, któremu może pójść 
trochę lepiej - zaczął żartobliwie wi-
cepremier Mateusz Morawiecki. - 
W ostatnich latach polski przedsię-
biorca był traktowany często przez 
administrację jak przeciwnik. Z ko-
lei państwo postrzegane było jako 
łupieżca. Nie używajmy takiego ję-
zyka, to nie buduje wspólnoty. Zbu-
dujmy płaszczyznę porozumienia, 
działajmy razem, to mój absolutnie 
nadrzędny cel - zadeklarował wice-
premier Morawiecki. 

Następnie wicepremier przedstawił 
ogólne zarysy „Konstytucji biznesu”, 
którą ogólnie opisał w sześciu głów-
nych założeniach:
ZASADA nr 1: co nie jest w przepisach 
zabronione, jest dozwolone.
ZASADA nr 2: zasada pewności prawa 
(m.in. by prawo nie działało wstecz).
ZASADA nr 3: zasada proporcjonalno-
ści (np. proporcjonalność kary do wy-
kroczenia).
ZASADA nr 4: zasada domniemania 
uczciwości.
ZASADA nr 5: lepsze są mediacje niż 
procesy (lepsze mediacje i arbitraż niż 
procesy).
ZASADA nr 6: Zasada milczącej zgody 
(np.: jeżeli jest 60 dni na wydanie de-
cyzji administracyjnej i nie zostaje 
ona wydana, to znaczy, że przedsię-

biorca ją uzyskał). 
Zmiany w przepisach zaczną obowią-
zywać od 1 stycznia 2017 roku.

Przebieg kongresu 
Hasła rozważań dwutysięcznej 

Debata główna - głos zabiera prezes Ryszard Florek.                                                                                                                                          
                                                                              Fot. Archiwum Autora

Premier Szydło mówi o budowaniu nowoczesnej Polski.                                                                                                                                          
                                                                                               Fot. Archiwum Autora

Sharing economy - tematyczna debata na temat 
ekonomii współdzielenia.      Fot. Archiwum Autora
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liczby uczestników w ośmiu blokach 
tematycznych z udziałem przedsta-
wicieli świata biznesu i administra-
cji rządowej zawierały się w ośmiu 
blokach tematycznych ukierunko-
wanych swymi głównymi myślami 
przewodnimi:

1. Blok dla mikro i małych firm - Likwi-
dacja barier startu i wzrostu
Sześć paneli, kilkunastu gości, od 
czołowych polskich biznesmenów 
po przedstawicieli najważniejszych 
think-tanków oraz reprezentantów ad-
ministracji państwowej. Eksperci zde-
finiowali najważniejsze przeszkody 
uniemożliwiające rozwój małych firm, 
proponując sposoby ich przezwycięże-
nia. Swoimi doświadczeniami podzie-
lili się też przedsiębiorcy.

2. Blok dla średnich i dużych firm - Eks-
pansja na rynki zagraniczne
Siedem spotkań i dyskusji panelo-
wych pt.: Czy towary opatrzone ko-
dem „590” mają szansę zdobyć uzna-
nie świata? Tu nastąpiła konfrontacja 
wizji ministerstw z doświadczeniem 
polskich firm w rozwijaniu eksportu. 
Celem nadrzędnym mają być działa-
nia ułatwiające ekspansję na rynki 
zagraniczne (m.in. poprzez stworze-
nie sprawnej sieci placówek dyploma-
cji gospodarczej, a program ekspansji 
międzynarodowej polskich przedsię-
biorstw ma realizować Polska Agencja 
Handlu i Inwestycji). 

3. Blok dla innowatorów i start-upów - 
Wsparcie dla instytucji rozwojowych 
i nauki
Polska musi aktywnie uczestniczyć 
w rewolucji cyfrowej innowacyjnych 
branż i wykorzystać potencjał najzdol-
niejszych przedsiębiorców. To co będzie 
modne i dochodowe za kilkanaście lat, 
implikuje oczekiwania wsparcia ze 
strony państwa w rozwojowych bran-
żach. Tylko jakie specjalizacje powinny 

o innowacje, inwestycje, podatki i za-
trudnienie?
Jak wykorzystać potencjał pracowni-
ków do budowy silnej i atrakcyjnej go-
spodarki? 
Jak zaktywizować wydatki na ba-
dania i rozwój w firmach i tworzyć 
dobry klimat do inwestycji, które 
wspierają rozwój gospodarczy kraju 
i społeczeństwa? W tych zakresach 
nie brak idei postępowania, ale roz-
wiązania szczegółowe nadal pozosta-
wiają wiele do życzenia.

Nagroda Gospodarcza 
Prezydenta RP
Jednym z punktów kongresu było wrę-
czenie nagród. Nagroda Gospodar-
cza Prezydenta RP to wyróżnienie go-
spodarcze przyznawane raz do roku 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Inicjatywa zmieniała swoją for-
mułę, jednak cel pozostaje niezmienny 
- wspierać polskich przedsiębiorców 
i wyróżniać najlepsze polskie firmy, in-
stytuty badawcze czy wynalazców.
Podczas Kongresu 590 Prezydent An-
drzej Duda uhonorował podmioty go-
spodarcze, które przyczyniają się do 
rozwoju i promują Polskę na arenie 
międzynarodowej oraz stanowią wzór 
dla innych firm. W tym roku nagrody 
były wręczone w 4 kategoriach głów-
nych i 2 specjalnych: 
Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych 
lub średnich przedsiębiorstw, które 
funkcjonują na polskim rynku od co 
najmniej pięciu lat i z sukcesem rozwi-
jają się, pełniąc w regionie rolę lidera.
Narodowy Sukces  - nagroda dla pol-
skich przedsiębiorstw, które od co 
najmniej pięciu lat osiągają trwały 
wzrost i zrównoważony rozwój, będąc 
wzorem funkcjonowania dla innych 
przedsiębiorstw.
Międzynarodowy Sukces  - nagroda 
dla przedsiębiorstw funkcjonujących 
od co najmniej pięciu lat, które osią-
gają znaczące sukcesy na rynkach za-
granicznych.
Odpowiedzialny Biznes  - nagroda 
dla przedsiębiorstw wykazujących 
się aktywnymi działaniami związa-
nymi ze społeczną odpowiedzialno-
ścią biznesu.
Start-up PL (kategoria specjalna)  - na-
groda dla przedsiębiorstw, które ist-
nieją na rynku nie dłużej niż pięć lat 
oraz stworzyły innowację produktową 
lub technologiczną.
Badania + Rozwój (kategoria spe-
cjalna)  - nagroda dla zespołów jedno-
stek naukowych lub przedsiębiorstw, 
które wdrażają innowację produktową 
lub technologiczną.

Przedstawiciele branży
Na kongresie nie zabrakło naszych 
branżowych przedstawicieli.
Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodar-
czej Producentów Mebli Jan Szynaka 
zabrał głos w bloku tematycznym S5 
w panelu: „Firmy rodzinne - ekono-
miczne i etyczne DNA polskiej gospo-
darki. Podczas Kongresu 590 Alina i Jan 

Szynaka - prezesi rodzinnej firmy Szy-
naka -Mebel Sp. z o.o., będącej główną 
spółką Grupy Meblowej Szynaka, która 
obecnie zajmuje jedną z czołowych po-
zycji w branży meblowej -podzielili się 
z uczestnikami swoimi doświadcze-
niami i wnioskami na temat branży 
meblarskiej oraz skutecznego współ-
uczestnictwa w kształtowaniu roz-
woju polskiej branży meblarskiej, ak-
tywnym promowaniu polskich mebli. 
Są laureatami rozlicznych nagród i wy-
różnień (m.in. Branżowy Lider Zmian, 
Lider Polskiego Biznesu, Ambasador 
Firm Rodzinnych, Człowiek Roku, Pra-
codawca Organizator Pracy Bezpiecz-
nej. Prezes Alina Szynaka otrzymała 
nagrodę specjalną Dama Biznesu 2015; 
Tytuł Firmy Dobrze Widzianej, Amba-
sador Polskiej Gospodarki, Orły Biz-
nesu i wiele innych). Podkreślili rolę 
firm rodzinnych w dążenia do zapew-
nienia konsumentom pełnej satysfak-
cji z zakupu i użytkowania wyrobów 
polskiego przemysłu meblarskiego. 
W kongresie wziął udział również Ry-
szard Florek prezes, Fakro sp. z o.o. - 
polski biznesmen, współzałożyciel 
i prezes firmy FAKRO - wicelider na 
światowym rynku okien dachowych 
i najszybciej rozwijającej się firmy 
w branży będącą obecnie między-
narodową korporację z około 15-pro-
centowym udziałem w rynku global-
nym. Laureat nagrody Przedsiębiorca 
Roku 2010. Dwukrotnie wyróżniony 
Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP 
w 2003 i 2011 roku, m.in. za „szcze-
gólny wkład w budowanie prestiżu 
polskiej gospodarki w krajach UE”. Zdo-
bywca tytułu Przedsiębiorcy 25-lecia 
Wolności RP. W trosce o polską wspól-
notę ekonomiczną w 2010 roku po-
wołał Fundację Pomyśl o Przyszłości, 
która stawia sobie za cel zainteresowa-
nie Polaków gospodarką oraz budowa-
nie kapitału społecznego.  Wypowiedzi 
na temat Kongresu można posłuchać 
na: https://youtu.be/d5U23dT4Ess;                
h t t p s:// w w w.y o u t u b e . c o m / w a t-
ch?v=6tk7iZFbHGA

KONSTYTUCJA dla BIZNESU
Kongres 590 uwypuklił znaczenie MŚP 
dla gospodarki. Sektor małych i śred-
nich firm w Polsce to około 1,7 mln 
firm. Stanowią one 99,8 proc. wszyst-
kich przedsiębiorstw działających 
w Polsce, zatrudniają 75 proc. Pola-

ków i wytwarzają 67 proc. polskiego 
PKB. W najtrudniejszej sytuacji są jed-
nak mikro firmy, których wartość do-
dana brutto wynosi tylko połowę prze-
ciętnego odpowiednika w państwach 
zachodnich. Powodem tych statystyk 
jest m.in. niekorzystne dla nich prawo 
gospodarcze. KONSTYTUCJA dla BIZ-
NESU ogłoszona na kongresie ma to 
zmienić, ale nie zapominajmy, ze tzw. 
„diabeł” tkwi w szczegółach tkwią-
cych w zakamarkach rozporządzeń, 
uregulowań i zakresów liczbowych.

Od hipokryty do Hipokratesa?
Nie da się ukryć, że w poprzednich 
dekadach państwo podchodziło do 
przedsiębiorcy z wielką dozą hipokry-
zji: wbrew deklaracjom, utrudniało 
im życie, zamiast ułatwiać. Kongres 
590 wydaje się zwiastować odejście 
od zasad hipokryty. Wszak ciekawym 
rozwinięciem Konstytucji Biznesu 
ujętych w 6 zasadach byłoby sfor-
mułowanie ogólnych, etycznych za-
sad na podobieństwo przysięgi Hipo-
kratesa. Zasady te mogłyby stosować 
urzędy, instytucje państwowe w rela-
cji z przedsiębiorcami.
Po pierwsze swym działaniem nie 
szkodzić.
Nie przeszkadzać nadmiernymi kon-
trolami dostosowując je do skali 
sprawdzanych zagadnień na bazie 
oświadczeń przedsiębiorcy, a nieko-
niecznie zeznań.
Służyć przedsiębiorcom odpowie-
dzialną poradą mającą na celu ich do-
bro i okazując im należny szacunek.
Według najlepszej wiedzy przeciw-
działać realnym, a nie wirtualnym pa-
tologiom. 
Nie nadużywać zaufania przedsię-
biorców.
Strzec godności stanu przedsiębiorcy. 
Stale poszerzać swą wiedzę o realiach 
życia gospodarczego. 
Podawać do wiadomości świata przed-
siębiorców wszystko to, co uda się 
usprawnić i udoskonalić w zakresie ob-
sługi przedsiębiorcy. 
XXX
YYY

Miejmy więc nadzieję, że Konstytucja 
Biznesu pozwoli w praktyce i szczegółach 
rozporządzeń spełnić nie tylko powyższe 
punkty. W 2017 roku będziemy mogli się 
przekonać jak głęboka zaszła zmiana.

Wyróżnieni przedsiębiorcy - gratulacje składa wicepremier 
Morawiecki.                                                                         Fot. Archiwum Autora

być w Polsce wyróżnione? „W dzisiej-
szym świecie, gdzie ważniejsza od po-
siadania staje się dostępność, pojawił 
się trend na zarabianie poprzez dzie-
lenie się własnością lub umiejętno-
ściami. Nazwano to ekonomią współ-
dzielenia. Dzięki możliwościom, jakie 
daje kolekcjonowanie big data i deep 
learning, a także wykorzystanie po-
tencjału sieci społecznościowych, sha-
ring economy coraz częściej jest mo-
delem do realizacji przedsięwzięć 
biznesowych na globalną skalę” - m.in. 
takie motto przyświecało rozważa-
niom panelistów.

4. Kapitał społeczny narzędziem roz-
woju gospodarczego Polski
Blok dla najmniejszych firm, przedsta-
wicieli dużego polskiego biznesu, kor-
poracji, związkowców i przedstawi-
cieli administracji. 
W tematyce bloku przewijały się zagad-
nienia zagrożeń i słabości polskiego sys-
temu gospodarczego w kontekście dia-
logu społecznego, współpracy pomiędzy 
firmami różnej wielkości oraz relacji 
między biznesem, pracownikami i ad-
ministracją. Wskazywano jednocześnie 
na mocne punkty MŚP i konieczności 
wypracowania płaszczyzn współpracy 
jako podstawy osiągania celów oraz wy-
zwania stojące przed polskim biznesem, 
administracją i związkowcami. 

5. Rola pozaekonomicznych uwarun-
kowań rozwoju
W każdym stadium rozwoju firmy 
szansa na rozwój i wzrost jest moż-
liwa z zachowaniem podstawowych 
wartości. Dążenie do zysku i coraz lep-
szych wskaźników ekonomicznych nie 
może odbywać się za wszelką cenę. Au-
torytety świata nauki udowodnili, że 
na dłuższą metę wzrost biznesu bez 
wartości nie jest możliwy. Tym sa-
mym pozaekonomiczne uwarunkowa-
nia rozwoju powinny być traktowane 
przynajmniej tak samo, jak uniwer-
salna wiedza ekonomiczna. 

6. Blok polonijny
Realizując plan odpowiedzialnego roz-
woju, Polska dąży do przyspieszenia 
ekspansji rodzimych przedsiębiorstw 
na zagraniczne rynki oraz szerszej ko-
operacji. Jak dotąd nie wykorzystano 
doświadczenia Polaków na rzecz wspar-
cia krajowych inwestycji i zdobywania 
nowych kontraktów za granicą. Na pa-
nelu polonijnym zaproszeni goście dys-
kutowali o tym, jak pobudzać współ-
pracę polskiego biznesu i w jaki sposób 
przyciągnąć polonijny kapitał, techno-
logie i produkty do Polski. 

7. Rynek pracy dla studentów i absol-
wentów
Panel dyskusyjny z przedstawicielami 
środowisk akademickich i pracodaw-
ców. W bloku studenckim rozważano 
bariery we wchodzeniu młodych ludzi 
na rynek pracy? 
8. Biznes dla Polski - Jak skutecznie 
współtworzyć gospodarkę w oparciu 

Wyróżnionym gratulacje składa Prezydent Andrzej Duda.                                                                         
                                                                                                                      Fot. Archiwum Autora

KONGRES 590 - hala główna.                                                                      
                                                                                                                  Fot. Archiwum Autora

Internetowe rewolucje - meble z 
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