
Nr 22(47)/2013  |  3–9 czerwca 2013  Nr 22(47)/2013  |  3–9 czerwca 2013  3–9 czerwca 201

WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI: „PRL NAS NAUCZYŁ, ŻE ŁATWIEJ SIĘ MARNOTRAWI 
PIENIĄDZE PAŃSTWOWE NIŻ SWOJE. BEZWZGLĘDNIE BĘDĘ PILNOWAŁ, BY DO TEGO 

NIE DOCHODZIŁO. (...) JEŚLI CHODZI O BAL, TO NIE BĘDZIE NA TO ZGODY” s.6
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TYLKO U NAS 
wywiad z nowym 
ministrem skarbu
s.6

„Niech wzrośnie”, 
czyli PR polskich 
spółek
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Z Google X. 
Zapomnij o tym, 
co znasz
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Zarobić na karnawale lub teatrze s.12

Tańszy prąd dla biznesu s.20

Zgiń, brzydka reklamo s.30

Filmy. Kradną i zarabiają s.36

Bar mleczny pod krawatem s.63
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PROCENT
Taka część pracujących Pola-
ków zaplanowała wyjazd w długi 
weekend koło Bożego Ciała, 
wynika z badań przeprowa-
dzonych dla Work Service 
przez Homo Homini. 
Urlop w czasie długie-
go weekendu na po-
czątku maja wzięło 
aż 44 proc., 
11 proc. więcej 
niż przed 
rokiem.
[MR]
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Edytorial

Widzi nam się

„Pozbądźmy się 
kosztów roamingu raz na 

zawsze”
Twitterowy wpis Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej. Pani komisarz apeluje, by przed 

wyborami do europarlamentu w 2014 
stworzyć jednolitą taryfę komórkową w UE 

i zlikwidować opłaty za roaming. Z
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BEZWZGLĘDNOŚĆ W SKARBIE 

Wyjaśnijmy jedną kwestię już na począt-
ku. Ten minister też będzie patrzył krzy-
wym okiem na takie przedsięwzięcia jak 
słynne już przyjęcie na Jaworzynie Krynic-
kiej w trakcie Forum Ekonomicznego. Za 
pieniądze spółek Skarbu Państwa. Jesienią 
ubiegłego roku ówczesny szef resortu Mi-
kołaj Budzanowski tłumaczył „koniec balu” 
koniecznością oszczędzania. Teraz Włodzi-
mierz Karpiński nazywa rzecz po imieniu. 
Peerelowskie myślenie o publicznym mająt-
ku (proszę to tłumaczyć jako „marnotrawie-
nie”) będzie tępione. I jeśli komuś przyjdzie 
do głowy między wzniosłymi projektami 
przemycić jakieś cwaniackie chwyty (okre-
ślenie nie moje, lecz ministra Karpińskiego), 
to… Przykłady konkretnych konsekwencji 
nie padają, ale można się domyślić. 
Tak jak domyślić się można, że idą czasy 
rządów twardej ręki w państwowych spół-
kach. Z jednej strony Włodzimierz Karpiń-
ski zapowiada, że nie będzie mechanicz-
nie zarządzał państwowym majątkiem. 
Ale z drugiej, niemal momentalnie dodaje, 
że państwo ma pewne priorytety, przede 
wszystkim w energetyce i fi nansach, które 

musi realizować. I spółki będą narzędziami 
do osiągania celów. Czyli będzie miotła. To 
oczywiście też domysł, ale trudno wycią-
gnąć inny wniosek, czytając między słowa-
mi ministra Skarbu Państwa. Na margine-
sie, zmiany personalne – podobno – mają 
też objąć sam resort. 
Ile w tym wszystkim hurraoptymizmu, 
tego zapału z pierwszych tygodni w nowym 
miejscu, i że „to ja wreszcie wszystko na-
prawię”, dowiemy się już za kilka miesię-
cy. Ale może oto w gmachu przy Kruczej 
w Warszawie zasiadł ktoś, kto ma pomysły 
i jakąś wizję. I nie będzie się bał otwarcie 
o nich mówić, a co najważniejsze – realizo-
wać. Podobno z tym ostatnim Włodzimierz 
Karpiński nie będzie miał problemu. Tak 
jak nie ma – bardziej niż podobno – proble-
mu z „wbiciem” się do premiera.

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

 

Edytorial

@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl
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Otwarcie
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Pan na 
skarbie

Ja naprawdę nie będę 
mechanicznie 
zarządzał tak 
dużym majątkiem.

Co to znaczy być ministrem Skarbu 
Państwa?
Skutecznie i efektywnie zarządzać 
majątkiem, który został mi powierzony 
jako reprezentantowi państwa.

Skutecznie? A tak można 
w państwowych spółkach?
Mam na myśli takie traktowanie akty-
wów, które nadzoruję, by z jednej strony 
odbywało się to w maksymalnie rynko-
wy sposób, a z drugiej – by tam, gdzie jest 
potrzeba realizacji określonego interesu 
państwa, mogła być ona spełniona.

Z jednej strony wysysać jak 
największą dywidendę, a z drugiej 
wciskać swoich ludzi do rad 
nadzorczych i zarządów…
Właśnie nie!

Takie, niestety, jest postrzeganie 
rynkowe.
Na szczęście już w coraz mniejszym 
stopniu. I to w dużej mierze jest zasługa 
dwóch moich poprzedników. Oczywi-

Z ministrem Skarbu Państwa, 
Włodzimierzem Karpińskim, 
rozmawiają Cezary 
Szymanek, Jakub Kurasz 
i Karol Manys. 

ście, można wszystko zredukować wy-
łącznie do stołków. Ale proszę łaskawie 
zwrócić uwagę, że spośród 10 najwięk-
szych płatników podatku CIT aż sied-
miu to spółki Skarbu Państwa. To chy-
ba pokazuje, że zarządzanie majątkiem 
jest jednak w odpowiedzialnych rękach. 
Oczywiście, zdarzają się czasem nie-
chlubne wyjątki, ale generalizowanie 
z tego powodu miałoby w sobie gen 
niesprawiedliwości. Może nie wszędzie 
jest idealnie, dlatego właśnie taką wagę 
przywiązuję do profesjonalizacji nad-
zoru. Chodzi o pewną fi lozofi ę pracy 
w państwowych fi rmach.

Pan jak by ją zdefi niował?
Powinna zmierzać do budowania warto-
ści spółki i wypłaty godziwej dywidendy. 
Również akcjonariuszom mniejszościo-
wym, którzy muszą być informowani, ja-
kie spółka ma cele. Ale jeśli państwo jest 
gdzieś akcjonariuszem dominującym, 
to trzeba się liczyć również z tym, że ma 
ono pewne istotne dla siebie cele, które 
w danej dziedzinie chce osiągnąć. Spółki 
Skarbu Państwa niczym nie różnią się 

od innych podmiotów biznesowych, 
gdzie najistotniejszym czynnikiem jest 
zysk. Ale państwo ma też pewne priory-
tety, jak bezpieczeństwo energetyczne 
czy fi nansowe, które musi realizować. 
I spółki są wtedy narzędziem w osiąga-
niu określonego celu. Natomiast jeśli 
chodzi o zarządzanie majątkiem pań-
stwowym, głównie w spółkach Skarbu 
Państwa, to oprócz kompetencji chciał-
bym wytworzyć wśród kadry menedżer-
skiej poczucie dumy, że służy się w ten 
sposób Polsce.

Będzie w nich teraz przegląd kadr?
On się odbywa na bieżąco.

Ze wskazaniem na czas taki jak teraz. 
Gdy tylko pojawia się nowy minister 
skarbu, to wszyscy zaczynają się 
zastanawiać, kto może stracić pracę.
No tak, tak się dzieje...

Będzie miotła?
Jeśli z bieżącego przeglądu będzie wyni-
kało, że gdzieś trzeba wzmocnić nadzór, 
to owszem. Ale to nie jest tak, że cho-
dzi tylko o personalia. Mamy pomysł, by 
powołać w ministerstwie zespół wspar-
cia dla naszych przedstawicieli w radach 
nadzorczych. Zbudować ekipę, która bę-
dzie pomagała im w pracy. Bo oni mogą 
się czasem spotkać z problemami, 
które przekraczają ich kompetencje.
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