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„7 dni na biznes” 
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komputera to strata
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mówi Tomasz Misiak, wiceprezydent 
Pracodawców RP

30

Zoom
W sercu imperium Samsunga
Prezes Lee Kun–Hee przemawiał do 
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TYSIĘCY
Taki największy od 2008 roku 
poziom osiągnął w czwartek 
japoński indeks Nikkei 225. 
Run na japońskie akcje 
nastąpił po zapowie-
dzi banku centralne-
go tego kraju, że do 
końca 2014 roku 
aż dwukrot-
ne zwiększy 
bazę mo-
netarną.

Edytorial

Widzi nam się

„Home 
stawia w pierwszej 
kolejności na użytkownika, 
a dopiero potem 

na aplikacje”.

 

Mark Zuckerberg podczas czwartkowej prezentacji 
Facebook Home, nakładki na Androida, która ma być 

dostępna od 12 kwietnia. FB pokazał też zapowiadany 
wcześniej Facebook Phone – HTC First. Z
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ALE TO JUŻ BYŁO 

W 2011 roku Molly Katchpole miała 22 lata. 
Właśnie skończyła college, a na życie dora-
biała jako niania. Pewnego wrześniowego 
dnia, przeglądając pocztę w swym małym 
mieszkaniu w Waszyngtonie, zrobiła wiel-
kie oczy na widok pisma z Bank of Ameri-
ca. Gigant postanowił wprowadzić opłatę 
za korzystanie z kart debetowych w wyso-
kości 5 dol. Ale nie to było bezpośrednim 
powodem ogłoszenia przez nią „Dnia Za-
mykania Kont”, a tłumaczenie BoA – „To 
konieczne i sprawiedliwe. Mamy prawo 
generować zyski”. I Molly, dzięki mediom 
społecznościowym, pociągnęła za sobą 
setki tysięcy Amerykanów, nawet prezy-
denta Obamę. Bank of America się poddał, 
opłat nie wprowadził. 
Brzmi znajomo? Tworząca się na naszych 
oczach historia fuzji C+ i platformy „n” 
coraz bardziej upodabnia się do tamtej 
opowieści. Największą zagadką pozosta-
je jednak fi nał. Tu, nad Wisłą. Władze nc+ 
(po usunięciu niemyślących podobnie pra-

cowników) przybrały wobec świata posta-
wę „oblężonej twierdzy”. Na korytarzach 
w firmie słychać podobno, że będą grać 
rolę „nie ustąpimy”, na zmęczenie laj-
kujących „antync+”. Ale z drugiej strony 
trudno się spodziewać, by wkurzeni klien-
ci teraz odpuścili. Bo to nie Facebook albo 
Twitter są motorami napędowymi całej 
sprawy. A poczucie dziejącej się klien-
tom krzywdy. Jak mawia Amerykanin 
Scott Stratten, szef UnMarketing. „media 
społecznościowe nie są od naprawiania 
czegoś, one tylko to coś wzmacniają”. 
Stratten radzi również: „Stop marketing. 
Start engaging”. Albo przestań kierować 
firmą, jeśli winę za kłopoty zrzucasz na 
klientów.

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska”

 

Edytorial

@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl
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Z Tomaszem Misiakiem, 
wiceprezydentem 
Pracodawców RP, 
rozmawia Cezary Szymanek. 

Solidarność strajkuje na Śląsku, 
Platforma Oburzonych zbiera się na 
Wybrzeżu, a Pan na Twitterze pisze, 
że „trzeba dać odpór kłamstwom” 
i „czas, aby biznes zjednoczył się 
w walce ze związkowcami”.  
Żyjemy bowiem w paradoksalnych 
czasach, gdy związki zawodowe skupiają-
ce zaledwie 13 proc. pracowników 
zdominowały przekaz w debacie publicz-
nej. Jakby stało za nimi te pozostałe 
87 proc. zatrudnionych w tym kraju.

I dlatego zagrzewa Pan do walki? 
Mało poważne. 
Nie zgodzę się. W Polsce jest ok. 2,5 mln 
członków związków zawodowych. Mniej 
więcej tyle samo osób prowadzi małe 
i średnie fi rmy, pracując od rana do nocy 
nie tylko na siebie, ale także na innych. 
Codziennie zmagają się z barierami 
administracyjnymi, podatkowymi, 
rynkowymi. I śmiem twierdzić, że ci 
ludzie są ważniejszą grupą społeczną 
niż Solidarność czy związki zawodowe 
jako całość, które funkcjonują przecież 
za pieniądze wypracowane przez ten 
znienawidzony prywatny biznes. 
Ważniejszą, ale w ogóle niesłuchaną, 
niebraną pod uwagę w publicznej 
debacie o kraju.  

Biedny biznes, a związkowcy robią 
ludziom wodę z mózgu?
Oni przede wszystkim walczą o władzę. 
Przewodniczący Solidarności Piotr Duda 
nie mówi właściwie o niczym innym 
jak tylko o obaleniu rządu, o jego znisz-
czeniu. Tym samym przestał być repre-
zentantem pracowników, a stał się orga-
nizacją polityczną. Wykorzystuje czyjeś 
problemy do własnych, partykularnych 
celów. Jeśli założeniem strajku jest np. 
obniżenie wieku emerytalnego, to tak, 
jest to robienie ludziom wody z mózgu. 
Gdyby spełnić ten postulat, kraj stanąłby 
na krawędzi bankructwa.  

Ale jest też postulat likwidacji umów 
śmieciowych lub sprzeciw wobec 
elastycznego czasu pracy. 
Też pozbawione sensu?
Ja, my, pracodawcy, jesteśmy za likwida-
cją umów śmieciowych. Różnimy 
się jednak ze związkami co do 

Przedsiębiorca 
to gatunek 

człowieka, który 
poradzi sobie 

w każdej sytuacji. 
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