
NAGRODA SPECJALNA BCC 

DLA PREZYDENTA BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO 

-UZASADNIENIE- 
 

 

BCC postanowił uhonorować Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Nagrodą Specjalną, 

Złotą Statuetką BCC za: 

I 
A. Za prowadzenie dialogu i nieustanne podejmowanie prób wypracowania kompromisu w 

wielu ważnych dla Państwa i jego rozwoju kwestiach, w tym odbudowy systemu dialogu 

społecznego w Polsce i jego nową formułą. 

B. Za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz inspirowanie rządu i parlamentu do 

podejmowania reform wzmacniających konkurencyjność gospodarki oraz przybliżających 

wejście naszego kraju do strefy euro. Włączając się w debatę na temat przyjęcia przez 

Polskę wspólnej waluty, Prezydent wskazywał jednocześnie na konieczność wyraźnego 

oddzielenia decyzji o dacie przyjęcia euro od samego dążenia do spełnienia kryteriów 

konwergencji z Maastricht – korzystnie wpływających na stabilność i perspektywy rozwoju. 

C. Za zorganizowanie Forum Debaty Publicznej, które swoim oddziaływaniem objęło ważne 

gospodarczo i społecznie problemy: 

 

I. System podatkowy, a w szczególności przedstawienie prezydenckiego projektu 

zmian w ordynacji podatkowej i innych ustawach.  

Proponowane rozwiązania są niezbędne dla przywrócenia normalnych stosunków na 

linii podatnicy-organy podatkowe i fundamentalnych gwarancji ochrony praw 

podatników oraz stabilizacji stosunków społecznych. Projekt zakłada wprowadzenie 

zasady, która pozwoli - w razie wątpliwości - rozstrzygać na korzyść podatników w 

procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych. 

II. Bariery w zakładaniu, prowadzeniu i zamykaniu działalności gospodarczej 

III. Kodeks pracy w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw 

IV. Przejrzystość danych i informacji gospodarczej 

V. Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych 

VI. Finansowanie rozwoju sektora MŚP w Polsce 

VII. Program „Dobry Klimat dla Rodziny", który ma inspirować partie polityczne, 

samorządy i organizacje pozarządowe do działań na rzecz likwidowania barier dla 

dzietności 

VIII. Za promocję polskich przedsiębiorców i polskiego eksportu – wizytom 

zagranicznym Prezydenta RP i wizytom głów państw obcych w Polsce towarzyszą fora 

lub seminaria gospodarcze. 



II 
A. Dbałość o stanowienie i egzekwowanie prawa. Nowelizacja ustawy o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym oraz zmiana 

przepisów o Sądzie Najwyższym mają usprawnić funkcjonowanie tych instytucji, a przede 

wszystkim przyspieszyć rozpatrywanie spraw. 

B. „Zieloną Księgę – System stanowienia prawa w Polsce”, wskazującą konkretne drogi, 

którymi należy dążyć, by poprawić polskie prawo – m.in. wdrożenie jednolitych 

mechanizmów konsultacji publicznych i dokonywania oceny skutków regulacji. 

C. Przywrócenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, przyznawanej przedsiębiorstwom, 

które wnoszą szczególny wkład w budowę konkurencyjności polskiej gospodarki. 

D. Za wspieranie „Partii Reform” – rozumianej jako grupa ludzi, którzy są w różnych 

partiach, ale dla których głównym celem pozostaje dążenie do modernizacji Polski. 

III 
I. Stworzenie nowoczesnego systemu bezpieczeństwa Polski opartego o kompleksową 

reformę armii (modernizację techniczną oraz zmiany w systemie dowodzenia i szkolenia), 

budowę systemu obrony przeciwrakietowej, konsolidację NATO wokół wspólnej obrony, 

istotną przebudowę systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi i skupienie go wokół trzech 

podstawowych funkcji: planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i 

dowodzenia operacyjnego. 

II. Wprowadzenie reguły wydatkowania 1,95% PKB na obronność. W czerwcu 2014 r., jako 

Zwierzchnik Sił Zbrojnych, zaproponował podniesienie tego wskaźnika do 2% PKB.  

III. Odejście od ogłoszonej w 2007 r. polityki ekspedycyjnej, przenosząc akcent na 

zwiększanie zdolności do obrony terytorium kraju oraz wzmocnienie systemu obronnego 

NATO. Realizacji tych zapowiedzi służy m.in. wygaszanie misji w Afganistanie.  

IV. Za stworzenie nowego modelu funkcjonowania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po 

raz pierwszy w jej pracach uczestniczą nie tylko przedstawiciele rządu, lecz także szefowie 

partii opozycyjnych. RBN stwarza dzięki temu możliwość wspólnej,  ponadpartyjnej dyskusji 

o najbardziej fundamentalnych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem państwa. 

V. Za skuteczną i wyważoną politykę zagraniczną: współpracę z krajami regionu, Trójkąta 

Weimarskiego oraz działania w sprawie Ukrainy, których celem jest zbliżenie naszego sąsiada 

do struktur zachodnich, co także jest nie do przecenienia w kontekście bezpieczeństwa 

naszego kraju. 

Wreszcie, za nowoczesny patriotyzm. W opinii Prezydenta RP patriotyzm – pozostając 

miłością Ojczyzny i troską o jej bezpieczeństwo – przejawia się w budowaniu nowoczesnego 

państwa, w działaniach obywatelskich na rzecz regionu oraz miejsca, w którym mieszkamy 

i pracujemy. 


