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premier Beata Szydło
„Rodzina jest, była i będzie symbolem polskiego 
rządu, symbolem Polski”. 



1 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i 
Medialnej odbyła się konferencja gospodarcza „Firmy rodzinne 
szansą polskiej gospodarki”. Wydarzenie zorganizowano z 
inicjatywy Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”. 
Gościem honorowym dyskusji o modelach i sytuacji firm rodzinnych 
na polskim rynku była premier Beata Szydło. 

Konferencję oficjalnie otworzył członek Zarządu PZU S.A. – 
Andrzej Jaworski. Następnie głos zabrali : rektor-założyciel WSKSiM – o. 
dr Tadeusz Rydzyk CSsR, prezes Rady Ministrów – Beata Szydło, 
minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Elżbieta Rafalska oraz ks. bp 
Antoni Pacyfik Dydycz. 

Po zakończonych wystąpieniach odbyła się debata z udziałem 
przedstawicieli rządu i firm rodzinnych. Prelegenci, goście i słuchacze 
zastanawiali się nad istotą firm rodzinnych w działalności rodzimej 
gospodarki. 

Podczas trwania konferencji odbyły się również briefingi prasowe 
przeprowadzone przez Zespół Prasowy WSKSiM. Uczestniczyli w nich: 
Andrzej Jaworski, Piotr Długosz, Lidia Kochanowicz-Mańk oraz Artur 
Michalski. 

Partnerami wydarzenia byli: Powszechny Zakład Ubezpieczeń, 
PKO Bank Polski, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

Patronat medialny nad konferencją objęli : Telewizja Trwam, 
Radio Maryja, „Nasz Dziennik”, Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” oraz 
miesięcznik „W naszej Rodzinie”. 
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1/ O. Tadeusz Rydzyk CSsR 
dyrektor Radia Maryja



Ojciec dr Tadeusz Rydzyk otworzył konferencję „Firmy rodzinne 
szansą polskiej gospodarki”  słowami: Niech będzie 
pochwalony Jezus Chrystus. Może kogoś dziwić takie 
pozdrowienie, ale to pozdrowienie dał nam nasz założyciel, 
bardzo porządny człowiek,  Święty Alfons Maria de Liguori.

Rektor-założyciel WSKSiM wspomniał również o tym, z 
jakimi problemami borykali się redemptoryści podczas 
zakładania Radia Maryja. Tu nieocenione okazało się wsparcie 
Jana Pawła II: Z Ojcem Świętym wiele razy odbywały się 
spotkania, ale pamiętam to jedno: po błogosławieństwie 
idziemy i w sali audiencjonalnej Ojciec Święty pyta: „Co 
jeszcze? Co tam w Polsce? Co jeszcze?”. Mówię Mu, co tam, a 
On na to: „Tylko się nie daj, tylko się nie daj”. O j c i e c 
Tadeusz Rydzyk dodał również że trzeba szanować człowieka, 
a można to osiągnąć między innymi poprzez stworzenie mu 
godnych warunków życiowych. Podziękował również premier 
Beacie Szydło za starania, jakie w tym kierunku podejmuje.

Na koniec dyrektor Radia Maryja pogratulował 
przedsiębiorcom prowadzącym swoje firmy rodzinne: Życzę 
Wam, nam wszystkim i rządowi żebyśmy dali radę. Żeby Polska 
była silna – zakończył.



2/ Beata Szydło         
prezes Rady Ministrów



Premier Beata Szydło zaznaczyła, że chce 
podjąć temat rodziny, gdyż właśnie ta grupa 
społeczna jest najważniejsza dla przyszłości 
Polski i Europy: Dzisiaj jest rocznica 
wprowadzenia w życie programu „500 plus”. 
Program ten zaczął być realizowany dzięki 
determinacji wielu ludzi. Podczas kampanii 
postanowiliśmy wprowadzić program 
wspierający rodziny. Przeznaczyć środki 
finansowe dla polskich rodzin po to, aby 
pomóc wychowywać dzieci. Bo taki od 
początku był cel i zamiar. Przed nami nikt 
tego wcześniej nie zrobi ł . Ogromna 
determinacja wielu ludzi, całego rządu. To 
jest program, w który zaangażowali się 
prawie wszyscy.

P r e z e s R a d y 
M i n i s t r ó w 
wspomniała także, 
że kiedy tworzył się 
r z ą d P r a w a i 
S p r a w i e d l i w ośc i , 
pomyślała, że dobrze 
by było, gdyby nikt 
nie bał się mówić i myśleć o rodzinie. Zmieniona 
została nazwa Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej na Ministerstwo Rodziny (podkr. 
Zespół Prasowy), Pracy i Polityki Społecznej: 
Rodzina jest, była i będzie symbolem 
polskiego rządu, symbolem Polski. Polska 

jest przywoływana jako 
przykład państwa, w którym 
prowadzona jest polityka 
prorodz inna . I to jes t 
ogromny sukces naszego 
rządu. Nie ma większej 
wartości ponad rodzinę. 
Mogę powiedzieć że mamy 

wartości, których będziemy strzec. Jeżeli 
ktoś mówi do mnie: „Wy macie zasady, a my 
mamy pieniądze”, to ja mówię, że zasady są 
ważniejsze.

Premier dodała, że Kilkanaście miesięcy 
pracy rządu to by ła pol i tyka, którą 
chcieliśmy udowodnić, że można w Polsce 
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By polskie rodziny czuły się 
bezpiecznie
rządzić inaczej, to znaczy, że można skupiać 
się na tych sprawach, które są ważne dla 
Polaków, bo każdy z nas, polityków, 
otrzymuje mandat od wyborców po to, 
abyśmy realizowali przede wszystkim ich 
sprawy. Wielu polityków o tym zapomina, 
wielu uważa, że można inaczej funkcjonować 
w polityce: pomijając wartości i zasady, 
pomijając głos wyborców. To jest filozofia, 
którą my odrzuciliśmy na początku pracy w 
r z ą d z i e , n a p o c z ą t k u n a s z e j 
odpowiedzialności za Polskę.

Beata Szydło zaznaczyła, że pokora i praca 
to słowa klucze, o których nie wolno 
zapominać w budowaniu lepszej Polski: 
Myślę, że możemy powiedzieć dzisiaj, że 
po roku funkcjonowania tego projektu, 
wielkiego, cywilizacyjnego projektu 
„Rodzina 500 plus”, zmieniliśmy Polskę. 
P ó k i b ę d z i e r z ą d z i ć P r a w o i 
Sprawiedliwość, ten program będzie 
istniał.

W prelekcji podkreślono, że firmy rodzinne 
oparte są na zasadach. To nie są bezduszne 
korporacje, którym zależy na zysku i 
karierze. Jeśli zadba się o te firmy, to polska 
gospodarka wzniesie się na fundamentach 
wartości: O to chodzi, by polskie rodziny 
czuły się bezpiecznie, by miały stabilną 
przyszłość, by mogłyby być pewne 
swoich dochodów i żeby decydowały się 
na posiadanie dzieci. 

Priorytetem polskiego rządu są polskie 
rodziny: To, co dzisiaj stworzymy razem, 
będzie owocowało w przyszłości, a 
pokolenie dzieci „Rodziny 500 plus”, 
będzie budowało naszą dobrą przyszłość.

pokolenie dzieci 
Rodziny 500 + 





3/ Elżbieta Rafalska 
minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej
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W swoim wystąpieniu minister Elżbieta Rafalska 
odniosła się do firm rodzinnych:
Przedsiębiorstwo rodzinne to każdy pozarolniczy 
podmiot gospodarczy o dowolnej formie prawnej, w 
którym współpracuje przynajmniej dwóch członków 
rodziny. Udział firm rodzinnych w gospodarce 
szacowany jest na ok. 40%. Firmy rodzinne w 
Polsce to  małe podmioty, lecz część z nich posiada 
rozpoznawalną markę. Posiadają znaczący udział w 
s w o i c h b r a n ż a c h , a t a k ż e n a r y n k u 
międzynarodowym. Celem rozwoju tych firm jest 
stymulowanie rozwoju w taki sposób, by małe firmy 
stawały się średnimi,  średnie dużymi, a duże 
championami.

Minister poruszy ła temat wsparcia firm 
rodzinnych przez państwo:
Wsparcie przedsiębiorczości ze strony państwa 
zaczyna się na etapie pomysłu biznesowego lub w 
pierwszej fazie rozwoju. Osoby bezrobotne mogą 
o t rzymać bezzwrotne dofinansowanie na 
r o z p o c zęc i e d z i a ła l n ośc i g o s p o d a r c z e j 
finansowanej z funduszy pracy. Udzielane są 

r ó w n i e ż p o ż y c z k i n a 
dz ia łalność gospodarczą lub 
zatrudnienia się pracownika w 
ramach programu „Wsparcie na 
s t a r c i e ” . P r a c o d a w c y 
zainteresowani rozwojem własnych i  
pracowników mogą skorzystać z 
nieodp łatnej pomocy doradcy 
zawodowego.

Minister Elżbieta Rafalska w 
swoim wystąpieniu mówiła również o 
k o r z y ś c i a c h p ł y ną c y c h z fi r m 
rodzinnych dla polskiej gospodarki:
Firma rodzinna to nie jest tylko 
miejsce pracy i troska o majątek.  
F u n k c j o n u j e j a k o s p o s ó b 
przekazania zapału do realizacji 
pewnych planów, projektów i 
umiejętności. Jest to przekazanie 
wartości rodzinnych i zawodowych 
– aby powstały dobra materialne, a 
równocześnie została zachowana 
w ażn a d l a n a s p o z y c j a fi r m 
rodzinnych.

Szefowa resortu w swojej 
prelekcji odwołała się do młodych 
przedsiębiorców, którzy ambitnie dążą 
d o r o z w o j u fi r m r o d z i n n y c h . 
Wspomniała również o innowacjach 
technologicznych, które mają wesprzeć 
funkcjonowanie firm rodzinnych na 
polskim rynku:
P r z y s z łość r o d z i n n y c h fi r m 
rodzinnych rysuje się bardzo 
pozytywnie. Zmiana pokoleniowa 
sprawia, ze firmy rodzinne stają się 
bardziej otwarte na innowacje i 
wykorzystywanie najnowszych 
narzędzi informatycznych do 
zarządzania firmą : procesami 
wytwórczymi, logistyką dostaw czy 
też kadrami. Nowa generacja 
właścicieli wywodzi się z pokolenia 
cyfrowego.

od małej  
firmy  
do 
championa
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Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz 
zwrócił uwagę na rolę rodziny w chrześcijaństwie 
i fakt, że  przyjęcie chrztu wiązało się z aktywnym 
działaniem na rzecz rozwoju wiary we wspólnocie 
domu rodzinnego i pracy. Współczesną rodziną – 
jak zaznaczył Prelegent –  można porównać do 
tego, co dzieje się w Kosmosie: Od czasu do 
czasu atom z tym drugim atomem może się 
spotkać, ale rzadko dochodzi do rozmów, do 
pocieszania się. 

Ksiądz biskup przypomniał, że w każdej 
rodzinie musi znaleźć się miejsce na miłość i na 
życie: Nadeszła chwila, by wspólnie budować 
Europę, która skupia się nie tylko wokół 
gospodarki, lecz także wokół świętości osoby 
ludzkiej – podsumował biskup senior.

W imię miłości



Debata

Po wystąpieniach wygłoszonych podczas konferencji odbyła się 
debata z udziałem przedstawicieli rządu i firm rodzinnych. Byli 
wśród nich m.in.: minister Jerzy Kwieciński, minister Marian 
Banaś, minister Maciej Małecki, Monika Siecińska-Jaworowska, 
prezes Suempol sp. z o.o., Karol Zarajczyk, prezes URSUS S.A, 
Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob S.A, Tomasz Janik, 
prezes Decco S.A., Wojciech Wojenkowski, prezes Zakładów 
Produkcji Cukierniczych VOBRO, Paweł Jaworski, prezes 
Wytwórni Uszczelek „Morpak”, Wojciech Helmin, prezes Hegam 
S.J., prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. 



Jako geotermia moglibyśmy oferować mieszkańcom 
Torunia cenę 1 GJ ciepła w wysokości 36-38 zł, a 
wkrótce mieszkaniec Torunia będzie płacił za 1 GJ 
ok. 75 zł – poinformowała Lidia Kochanowicz-Mańk, 
podczas sobotniego briefingu zorganizowanego 
przez Zespół Prasowy WSKSiM w Toruniu.

Dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis była jednym z 
gości odbywającej się w Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej konferencji gospodarczej „Firmy 
rodzinne szansą polskiej gospodarki”, organizowanej 
przez Instytut im. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”.

W wypowiedzi dla mediów Lidia Kochanowicz-Mańk 
zwróciła uwagę, że ceny ogrzewania w Toruniu mają 
wkrótce drastycznie wzrosnąć.
 – W Toruniu dwa lata temu rozpoczęto budowę 
ciepłowni w kogeneracji z energią elektryczną na 
gaz. Taką decyzję podjął poprzedni rząd oraz 
właściciele firmy EDF, która to firma jest 
właścicielem zarówno źródła ciepła – czyli 
ciepłowni, jak również sieci ciepłowniczej. Ta 
elektrociepłownia zostanie oddana (do użytku – red.) 
w tym roku. W związku z oddaniem tej 
elektrociepłowni, mieszkaniec Torunia będzie płacił 
za 1 GJ ciepła ok. 75 zł.  Dzisiaj taka cena jest 
ustalona przez Urząd Regulacji Energetyki – mówiła 
Lidia Kochanowicz-Mańk.

Jako alternatywę dla takiego stanu rzeczy dyrektor 
finansowa Fundacji wskazała projekt toruńskiej 
geotermii.
– Energia odnawialna, czyli energia ze źródeł 
geotermalnych musi być tańsza od każdej innej 
energii, dlatego że są to złoża odnawialne, one mają 
już pewną temperaturę i koszt produkcji ciepła 
właściwie nas nie dotyczy. Ta temperatura już jest. 
Według naszych wyliczeń to, co moglibyśmy 
oferować mieszkańcom Torunia to cena 1 GJ 
(gigadżula) ciepła wytworzonego u nas w ciepłowni, 
która kształtowałaby się w granicach 36 do 38 zł – 
powiedziała Lidia Kochanowicz-Mańk.

Odnosząc się do sprawy ciepłowni firmy EDF, prezes 
Fundacji Lux Veritatis dodała, że być może na początku 
ceny energii cieplnej w Toruniu nie wzrosną o blisko 100 
proc., jednak z pewnością o co najmniej 30-40 proc. To 
bardzo poważny problem – podkreśliła Lidia 
Kochanowicz-Mańk.
Według wyliczeń Fundacji Lux Veritatis aktualna średnia 
cena energii cieplnej w Toruniu to około 42 zł za GJ.

geotermia 
toruńska

4/ Briefingi



17

Geotermia 24h/dobę 
7 dni w tygodniu

Geotermia - źródło najbardziej 
stabilne

Jedną z osób biorących udział w briefingu 
Zespołu Prasowego WSKSiM był dr inż. Piotr Długosz 
– właścicielem firmy rodzinnej, która od 15 lat zajmuje 
się kompleksowym projektowaniem i doradztwem w 
zakresie wykorzystania energii geotermalnej.

Prelegent zauważył, że geotermia ma w Polsce 
do odegrania bardzo ważną rolę. Dodał również, iż jest 
ona korzystniejsza od innych źródeł odnawialnych: Na 
przykład geotermia jest dostępna dwadzieścia 
cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 
Piotr Długosz zaznaczył, że nasz kraj leży na terenie 
dużego zbiornika gorących wód, które można by z 
powodzeniem używać w celach grzewczych. W swojej 
wypowiedzi podkreślił też wagę sieci ciepłowniczych w 
zachowaniu zrównoważonego bilansu finansowego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce 
finansować odnawialne źródła energii, w tym geotermię – podkreślił 
wiceprezes instytucji Artur Michalski.

– To jest właśnie źródło najbardziej stabilne, zupełnie 
bezemisyjne. Nie ma z tego tytułu odpadów, nie ma kontrowersji 
społecznych, bo nie psuje krajobrazu, nikomu nie przeszkadza – 
wyjaśnił Artur Michalski.

Od lat o uzyskanie dostępu do sieci ciepłowniczej zabiega spółka 
Geotermia Toruńska. Monopolistą jest tutaj francuska firma EDF.
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Spotkają się młodzi Polacy, 
Żydzi i Amerykanie

W systemie bankowym 
potrzebny produkt dla firm 
rodzinnych

Wiceprezes PZU, Andrzej Jaworski, podczas 
briefingu przedstawił główne cele i założenia Instytutu 
im. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”: 
Jednym z zadań Instytutu jest umacnianie więzi 
przyjaźni, poprawianie relacji , także tych 
dotyczących h is tor i i , pomiędzy różnymi 
środowiskami. W tej chwili mamy tłumaczenie 
tablic obrazujących Polaków ratujących Żydów, ale 
planujemy też spotkanie młodych ludzi z trzech 
państw: Polski, Izraela i Stanów Zjednoczonych, 
aby przybliżyć im swoją kulturę, historię, nawiązać 
znajomości, aby budować pozytywne relacje.

Kolejnym gościem briefingu była Anna 
Milewska – wiceprezes Zarządu Banku Ochrony 
Środowiska. Prelegentka zabrała głos m.in. w 
sprawie finansowania firm rodzinnych przez 
polskie banki: W polskim systemie bankowym 
nie wykształcił się produkt, który byłby 
dedykowany dla firm rodzinnych. W systemie 
polskim mamy do czynienia z usługami, które 
kieruje się do makro-  mikrofilm – zaznaczyła.  
Anna Milewska odniosła się także do ostatnich 
wydarzeń, tj. strat na farmach wiatrowych:  BOŚ 
w przeszłości bardzo znacznie zaangażował 
się w finansowanie farm wiatrowych. Zostały 

wtedy utworzone odpowiednie rezerwy, które 
zabezpieczają depozyty naszych klientów. Nie 
ukrywamy problemów, jakie mają nasi klienci, 
ale wychodzimy do nich i wspieramy w 
przejściowych kłopotach. Rezerwy, które 
utworzyliśmy w przeszłości były słuszną 
decyzją i przełożyły się na bieżący, księgowy 
wynik banku – podsumowała.
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