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WSKAZANIA dla rządu 

 

 Ministerstwo Energii –  współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki 
 

Od momentu utworzenia Ministerstwa Energii relacje między resortem a URE charakteryzują się 

napięciami i decyzjami, których długofalowe konsekwencje w obszarze energetyki, a więc i 

gospodarki obniżają naszą wiarygodność w oczach przedsiębiorców oraz pod znakiem zapytania 

stawiają przewidywalność warunków działania firm. 
 

Zapowiedź prezesa URE z końca września o możliwości podwyżek cen energii dla odbiorców 

komunalnych w związku z rosnącymi cenami hurtowymi energii nie spotkała się z aprobatą ME. 

Wstępne szacunki ekspertów wskazują, że brak podwyżek w taryfie G oznacza utratę 3 mld zł 

przychodów w skali roku. Zdaniem analityków Ipopema Securities ceny prądu dla odbiorców 

indywidualnych powinny w tej sytuacji wzrosnąć o 15-20 proc. Brak adekwatnej reakcji to działanie 

w poprzek zasad wolnego rynku i tworzenie sytuacji, w której przemysł skrośnie finansuje odbiorców 

komunalnych. Ceny energii muszą być bowiem funkcją m.in. kosztów uprawnień  do emisji CO2 (a te 

w ciągu roku podrożały czterokrotnie, osiągając cenę 25 euro za tonę) oraz wysokich cen nośników 

energii. Wsparcie gospodarstw domowych powinno być dedykowane wyłącznie  indywidualnym, 

zweryfikowanym przypadkom, w oparciu o mechanizmy pomocy socjalnej. 

 Ministerstwo Energii – podjęcie racjonalnej ekonomicznie decyzji dotyczącej KWK 

Krupiński 
 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń szacuje, że każdy dzień utrzymywania kopalni Krupiński kosztuje ok. 

249 tys. zł, co daje 7,5 mln zł miesięcznie. Z danych Spółki Restrukturyzacji Kopalń wynika, że 

dotychczas z budżetu państwa na likwidację KWK Krupiński wydano 188,3 mln zł.  W marcu 2016 r. 

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pgnig-wyniki-1-kwartal-2018-podwyzki-cen-gazu,193,0,2406849.html
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pgnig-wyniki-1-kwartal-2018-podwyzki-cen-gazu,193,0,2406849.html
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podjęto decyzję o likwidacji kopalni z Suszca w chwili, gdy ceny węgla znacząco wzrosły. 

W czerwcu 2018 roku spółka Tamar Resources, deklarująca chęć reaktywacji kopalni Krupiński, 

poinformowała, że Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń do ponownego otwarcia zakładu, ale pod 

warunkiem zwrotu udzielonej pomocy publicznej.  

Uważam, iż w tej, jak i w innych decyzjach o likwidacji kopalń, oferty potencjalnych inwestorów 

powinny być przez Ministerstwo Energii poważnie i transparentnie rozpatrzone. Polska zwiększa 

dość szybko import węgla, dlatego też powinniśmy być otwarci na inwestycje w tym obszarze,  

również z udziałem prywatnego lub zagranicznego kapitału. 

 Ministerstwo Energii – rozporządzenie do ustawy o systemie monitorowania i 

kontrolowania jakości paliw 
 

Od początku lipca funkcjonuje już ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, 

która wprowadziła m.in. normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa. 

Większość wprowadzonych nową ustawą rozwiązań już obowiązuje, za wyjątkiem tych dotyczących 

węgla brunatnego spalanego w indywidualnych kotłach grzewczych, dla których wprowadzono 

dwuletni okres przejściowy. Regulacje w tym zakresie wejdą w życie 1 czerwca 2020 roku. 

Dlatego tak istotne jest przyspieszenie w resorcie energii prac nad rozporządzeniem ws. jakości 

węgla, będącym aktem wykonawczym do ustawy. Projekt rozporządzenia był przedmiotem 

kontrowersji i konsultacji społecznych, które zaangażowały wiele środowisk.  

Uważam, iż ostateczna wersja tej regulacji powinna zdecydowanie eliminować z rynku odbiorców 

indywidualnych te gatunki węgla, których jakość nie gwarantuje redukcji poziomu tzw. niskiej emisji 

w naszym kraju. 

 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 

 

1.  Dywersyfikacja i gazyfikacja Polski 
  

Na pozytywną ocenę zasługują konsekwentnie prowadzone przez GAZ System działania w obszarze 

inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne zwiększające poziom gazyfikacji naszego kraju. 

Harmonogram prac związanych z  projektem Baltic Pipe jest konsekwentnie realizowany. W 

listopadzie bieżącego roku Gaz-System zapowiada podpisanie ostatecznej umowy na budowę 

gazociągu z duńskim Energinetem. Zaakceptowano wariant trasy gazociągu podmorskiego 

zaproponowany przez wykonawcę dokumentacji technicznej i środowiskowej. Rekomendowana 

trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką, 

wyłączną strefę ekonomiczną (na odcinku ok. 80 km). Projekt Baltic Pipe to element szerokiej 

strategii inwestycyjnej firmy o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, 

który przyczyni się do rozwoju rynku gazu zarówno w Polsce jak  i regionie Europy Środkowo-
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Wschodniej. Pozytywie należy ocenić również inne projekty wpisujące się w program budowy 

konkurencyjnego rynku gazu tj.: rozbudowa podziemnych magazynów gazu i inwestycje w sieć 

dystrybucji. Planuje się do 2020 r. zwiększyć do 62% stopień gazyfikacji kraju (z obecnych 59%). 

 

2. Opracowanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 

płatniczych (projekt ustawy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii) 

 

Mam nadzieję, iż szybkie uchwalenie tej regulacji znacząco poprawi sytuację finansową, w 

szczególności w sektorze małych i średnich firm.  

 

 

Zagrożenia: 

 

1. Wzrost ceny energii 

Podobnie jak w podsumowaniu II kwartału, tak i obecnie za zjawisko o negatywnych dla gospodarki i 

odbiorców komunalnych skutkach uważam znaczący wzrost cen energii. W przeciwieństwie do 

lansowanej przez przedstawicieli rządu tezie, iż wpływ cen energii na gospodarkę nie jest na tyle 

znaczący, by zagroził jej konkurencyjności uważam, że będzie to miało widoczne, ekonomiczne skutki 

w długofalowej perspektywie. Wzrost cen energii elektrycznej to efekt rosnących ceny emisji CO2 

nakładanych na polską elektroenergetykę oraz wysokich cen nośników energii i niewystarczającej ich 

dywersyfikacji w miksie energetycznym.  

Uprawnienia do emisji CO2, w europejskim systemie ETS, w ciągu roku podrożały ponadtrzykrotnie 

osiągając poziom 25 euro za tonę CO2. Polska ponad 75 proc. energii elektrycznej produkuje z paliw 

stałych tj. z węgla kamiennego i brunatnego. Giełdowe ceny energii elektrycznej z dostawą w 

kolejnym roku w ciągu 12 miesięcy wzrosły z ok. 160 do 250 zł za MWh. 
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Finanse 
 

 

PROF. STANISŁAW GOMUŁKA 
minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
B. wiceminister finansów. W latach 1970-2005 wykładowca London School of Economics and Political Sciences, 
University of London. Doradca kolejnych ministrów finansów Polski. Negocjator Polski z klubami Paryskim i 

Londyńskim w sprawie zmniejszenia polskiego długu zagranicznego i członek tzw. Grupy Strategicznej wicepremiera 
Balcerowicza. Konsultant m.in. OECD, MFW, Komisji Europejskiej ds. Europy Wschodniej. Główny ekonomista BCC. 

 609 556 506  stanislaw.gomulka@bcc.org.pl 
 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

 Dużym problemem dla przedsiębiorców jest brak rąk do pracy. Obecnie, średniorocznie 

około 10% zatrudnionych w Polsce to obywatele Ukrainy. Jeśli inne kraje UE, w szczególności 

Niemcy, pozwolą na pracę Ukraińcom, to istnieje ryzyko dużego i gwałtownego  

zmniejszenia się podaży pracy. Trzeba zaproponować rządowi, razem z ministrem ds. 

rozwoju i inwestycji, przyjęcie regulacji zwiększających zainteresowanie stałym pobytem w 

Polsce pracowników z Ukrainy i ich rodzin.  

 

 Drugim, dużym problemem dla przedsiębiorców jest wzrost ryzyka inwestycyjnego związany 

z ograniczaniem prawa prywatnej własności poprzez propozycje ustawowe takie jak exit tax,  

wysoki podatek od darowizn oraz przejmowanie praw właścicielskich przez Skarb Państwa  

bez wyroku sądowego. 
 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 
 

1. Odrzucenie propozycji 500+ dla emerytów. 

2. Proponowane w budżecie na 2019 rok zmniejszenie deficytu centralnego oraz sektora 

finansów publicznych w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018. 

3. Szukanie możliwości zwiększenia skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania  

poprzez program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). 

 

Zagrożenia: 
 

1. Narastanie presji płacowej, więc także inflacyjnej. 

2. Kontynuacja niskiej skłonności do inwestycji w sektorze prywatnym. W II kw. br. inwestycje 

ogółem wzrosły w relacji rok do roku o 4,5%, ale – po odjęciu samorządowych – wzrost 

inwestycji był zerowy. Ich poziom w relacji do PKB jest niski, pomimo bardzo wysokiego 

stopnia wykorzystania istniejących  mocy produkcyjnych. 

3. Silne zmniejszenie inwestycji finansowanych przez UE w nowej perspektywie budżetowej, 

szczególnie w przypadku nie respektowania przez Polskę wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

UE. 

4. Silnie negatywne skutki (większe niż dotąd oczekiwane) dla zatrudnienia i finansów 

publicznych, ustawy z 16 listopada 2016 r. obniżającej minimalny wiek emerytalny do 60/65 

lat od 1 października 2017 r. 
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Polityka podatkowa 
 

 

DR IRENA OŻÓG 
minister ds. polityki podatkowej Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Irena Ożóg jest doktorem nauk ekonomicznych (SGPiS), absolwentką Centrum Podyplomowego Kształcenia 

Pracowników Administracji Państwowej (poprzednik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej) i licznych kursów w 
zakresie administracji, zarządzania, biznesu. Prawie 20 lat była urzędniczką w służbie publicznej (Ministerstwo 

Finansów), w tym w latach 1991-1992 jako wicedyrektor, w latach 1992-1998 dyrektor Departamentu Podatków 
Bezpośrednich, a w latach 2001-2003 jako wiceminister finansów odpowiedzialna za podatki. Od 1991 r. jest 
wykładowcą w SGH i na Uniwersytecie Warszawskim. Po odejściu z MF, wraz z partnerami, założyła kancelarię 

prawniczą – Spółkę Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy. 
 22 480 81 00  irena.ozog@bcc.org.pl 

 

WSKAZANIA dla rządu 
 

 Z uwagi na istotne problemy i trudności ze stosowaniem odwróconego obciążenia w 

rozliczeniach w VAT usług budowlanych, przede wszystkim w branży budowlanej i 

deweloperskiej, ale również w zakresie świadczenia usług najmu – zarówno po stronie 

wynajmujących i najemców –  postulowana jest zmiana przepisów Ustawy o VAT, która 

umożliwi powrót do stosowania zasad ogólnych opodatkowania usług budowlanych. 

 

 Proponujemy rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych rozliczanych w ramach ulgi 

badawczo-rozwojowej o wydatki poniesione na usługi nabywane od podmiotów trzecich, 

innych niż jednostki naukowe, w szczególności wydatki związane z działalnością badawczo-

rozwojową ponoszone na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o współpracę 

zawieranych z osobami prowadzącymi działalność w obszarze badań i rozwoju. 

 

 Proponujemy wykreślenie z ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji tzw. 

małej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako niecelowej (w świetle obowiązującej 

ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania) oraz zniechęcającej do działań 

inwestycyjnych. 

 

 
 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 
 

1. Rozpoczęcie kolejnych konsultacji podatkowych, które zmierzają do wypracowania 

jednolitych zasad stosowania przepisów Ustawy o VAT i eliminacji wątpliwości podatkowych 

– w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi. 

 

2. Wycofanie się Ministerstwa Finansów z planowanych projektów zmian w Ustawie o VAT w 

zakresie opodatkowania bonów i voucherów, które skutkowałyby mniejszą 

konkurencyjnością polskich przedsiębiorców względem podmiotów zagranicznych. 

 

3. Przedstawienie projektu wprowadzenia IP BOX w podatkach dochodowych – korzystna 

zamiana, która może wpłynąć na rozwój działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. 

 

4. Projektowane wprowadzenie 9% stawki CIT, przy czym proponowane jest rozszerzenie grupy 

podatników, którzy będą mogli korzystać z tej  preferencyjnej stawki. 

 

5. Powołanie Forum Cen Transferowych – nowa jakość komunikacji Ministerstwa Finansów z 
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podatnikami. 

 

6. Planowane zmniejszenie ciężarów związanych z compliance w obszarze cen transferowych 

od 2019 r. – w szczególności istotne zmniejszenie obowiązków w zakresie dokumentowania 

transakcji zawieranych pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi. 

 

 

Zagrożenia: 
 

1. Projekt Ordynacji podatkowej i koncepcja dodatkowego zobowiązania podatkowego, które 

może sięgać nawet 120% kwoty zakwestionowanej przez organy podatkowe korzyści 

podatkowej – jest to propozycja nieproporcjonalna do zagrożenia, które ma na celu 

eliminować. 

 

2. Projektowana zmiana mechanizmu uzyskania zwolnienia lub ulgi w podatku u źródła – fakt, 

iż przy dużych kwotach będzie należało najpierw podatek wpłacić, a dopiero następnie 

będzie można ubiegać się o zwrot, może pogorszyć płynność przedsiębiorstw, skomplikuje 

system podatkowy i będzie wymagało zatrudnienia kolejnych urzędników w celu weryfikacji 

podstawy do zwrotu.  

 

3. Projektowane wprowadzenie „exit tax”  

a.  w zakresie, w jakim nakłada obowiązek natychmiastowej i bezwarunkowej zapłaty 

„exit tax”  (co może być niezgodne z Dyrektywą ATAD), 

b. w zakresie, w jakim nakłada „exit tax” na osoby fizyczne (co wykracza poza 

Dyrektywę ATAD). 

 

4. Projektowane zmiany w zakresie klauzuli obejścia prawa podatkowego i interpretacji 

podatkowych, które dają dalsze uprawnienia organom podatkowym do kwestionowania 

transakcji. 

 

5. Projektowane zmiany w zakresie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów 

podatkowych, których definicja jest szeroka i dość generalna, co może rodzić wiele sporów 

z organami podatkowymi. Częste w ostatnim czasie zmiany przepisów w zakresie cen 

transferowych – dokumentacja za 2016 r. (na starych zasadach), za lata 2017 i 2018 – na 

znowelizowanych zasadach, od 2019 r. – kolejna rewolucja w dokumentacyjnych wymogach 

statutowych. Brak wytycznych co do tzw. dobrych praktyk powoduje niepewność jak 

interpretować zmienione od 2017 r. przepisy dotyczące cen transferowych. 

 

6. Mimo licznych zapowiedzi nie przygotowano nowych przepisów w zakresie możliwości 

zawierania  tzw. uproszczonych porozumień APA. 
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Rynek pracy i prawo pracy 
 

 

ZBIGNIEW W. ŻUREK 
minister pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, członek 

Zespołu prawa pracy; zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, przewodniczący Zespołu 
ds. Prawno-Organizacyjnych. Od 1990 r. zajmuje się działalnością ekspercką i konsultingową. Mediator, wpisany na 
listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Wiceprezes, członek i założyciel BCC, sekretarz generalny 

Związku Pracodawców BCC. Ekspert BCC ds. prawa pracy. 
 690 485 442  zbigniew.zurek@bcc.org.pl 

 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest typowym ministerstwem gospodarczym. 

Jego priorytetami są przede wszystkim działania o charakterze społecznym, socjalnym. Inne 

priorytety, co wynika już z samej nazwy, ma Gospodarczy Gabinet Cieni BCC. Jak wiadomo, zadania 

zorientowane na gospodarkę, stoją często w opozycji do działań związanych z organizacją wsparcia 

wybranych grup społecznych, z zasady słabszych ekonomicznie. 

 

W wyniku działalności gospodarczej powstają możliwości ekonomiczne, aby finansować zadania 

socjalne. Dlatego też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizując cele socjalne 

powinno pamiętać także o gospodarce. W swoich działaniach dbać o równowagę w realizacji nie 

tylko celów społecznych lecz także zadań gospodarczych. Zdaniem Gabinetu Cieni BCC, równowaga 

pomiędzy obiema wymienionymi sferami jest zaburzona na niekorzyść gospodarki. Dotyczy to 

zresztą nie tylko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

1. Pilnie podjąć przerwane kilka miesięcy temu prace nad nowym Kodeksem pracy.  

Od lat mówi się o konieczności gruntownej, systemowej reformy prawa pracy w Polsce. Reformy 

cząstkowe już nie wystarczają. Grube dziesiątki nowelizacji spowodowały, że Kodeks stracił spójność 

i przejrzystość.  

Jednocześnie, co może daleko ważniejsze, stał się nienowoczesny, anachroniczny, gdyż nie 

uwzględnia szeregu zmian, jakie w ostatnich latach nastąpiły na rynku pracy. Kodeks nie może od 

nich abstrahować, by praktyka rzeczywistości nie rozjeżdżała się z kodeksową teorią. 

Do gruntownych zmian potrzeba odwagi i woli politycznej. Wizji rozwoju stosunków pracy i 

wspierania tego, co dobre i efektywne. 

Tymczasem prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, powołanej na 18 miesięcy, od września roku 

2016 do marca roku bieżącego, nie tylko nie spełniły oczekiwań (ich wynik nie satysfakcjonuje ani 

pracodawców ani związkowców). Powstałe w ich wyniku projekty kodeksów indywidualnego i 

zbiorowego prawa pracy pozostały w szufladach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Jest kilka możliwych dróg prac nad nowym Kodeksem pracy. Każda z nich będzie dobra, jeśli 

zaprowadzi nas do celu: stworzenia nowoczesnego, opartego o realia, także ekonomiczne, 

dzisiejszego rynku pracy i dalszych wyzwań, związanych z jego rozwojem. 
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2. Odważnie i systemowo otworzyć polski rynek pracy dla obywateli 

innych państw. 

 

Brak rąk do pracy jest dziś bodajże największą przeszkodą rozwoju  

gospodarczego Polski. Gdyby nie to, moglibyśmy produkować więcej i taniej. Polska gospodarka 

mogłaby być bardziej konkurencyjna; moglibyśmy w ten sposób polepszać napięty mimo świetnej 

sytuacji gospodarczej budżet państwa. Napływ zagranicznej siły roboczej mógłby zahamować 

nadmierną (nie jesteśmy przeciwni podwyżkom płac ale powinny być one zharmonizowane z 

możliwościami finansowymi pracodawców) presję płacową, która staje się coraz większą przeszkodą 

w rozwoju polskiej gospodarki. 

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że napływ zagranicznych pracowników niesie ze sobą określone 

ryzyka. Jednak jeżeli ich nie poniesiemy – możemy mieć pewność, że rosnący niedobór pracowników 

spowoduje dalsze wyhamowywanie polskiej gospodarki, co będzie miało negatywny wpływ na 

warunki życia naszych obywateli. 

 

3. Wykonać maksimum możliwych działań, by zminimalizować negatywny wpływ dyrektywy 

Rady Unii Europejskiej, dotyczącej pracowników delegowanych. 

 

Prawie dokładnie rok temu, w październiku roku 2017, Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę, 

dotyczącą pracowników delegowanych. Polsce nie udało się wtedy zbudować skutecznej koalicji  

przeciw prawu, które może spowodować utratę nawet stu tysięcy miejsc pracy polskich kierowców, 

nie mówiąc o innych branżach, w tym budownictwa, rolnictwa i przetwórstwa. 

Niekorzystne prawo powinno wejść w życie po maksimum czterech latach od momentu uchwalenia 

wspomnianej dyrektywy. Od października 2017 upłynął rok, pozostało nam zatem nie więcej niż trzy 

lata. Te trzy lata należy maksymalnie wykorzystać, tworząc nowe państwowe zasady tak, by nowe 

prawo podziałało możliwie minimalnie negatywnie na rynek pracy w Polsce. Pozostały czas należy 

wykorzystać optymalnie, tworząc nowe mechanizmy ochrony konkurencyjności polskich firm. To 

jedno z ważniejszych zadań dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie – 

jedno z największych zagrożeń dla szeregu branż, dla całości rynku pracy, poziomu bezrobocia, 

finansów publicznych, przyszłości polskiej gospodarki. 

Realizacja wyżej wymienionych zadań, które mogłyby poprawić warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej w Polsce mogłaby być pozytywem. 

Brak lub ograniczenie działań w duchu powyższych postulatów stanowią oczywiste zagrożenia dla 

całej gospodarki lub szeregu jej branż. 
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Przedsiębiorczość i innowacje 
 

 

BOŻENA LUBLIŃSKA-KASPRZAK 
minister ds. przedsiębiorczości i innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC 
Ekonomistka, menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert z zakresu programowania i wdrażania polityk 
przedsiębiorczości i innowacyjności, zarządzania projektami i programami finansowanymi ze środków UE. 

Organizator projektów międzynarodowej promocji Polski (EXPO Szanghaj, EXPO Mediolan). Autorka publikacji 
naukowych i popularnonaukowych, ekspert parlamentarny, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego.  

W latach 2009-2016 prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i członek zarządu Europejskiego 
Stowarzyszenia Agencji Innowacyjności (TAFTIE). 

 666 863 561  bozena.lublinska-kasprzak@bcc.org.pl 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

 Wprowadzenie regulacji, które rozwiążą problem przeterminowanych płatności. Ok. 80-90 

proc. polskich firm deklaruje problemy z przeterminowanymi płatnościami. Wartość 

niezapłaconych faktur w portfelu firm wynosi średnio 22,7 proc. Według obecnych 

przepisów fakturę należy uiścić w ciągu 60 dni, jednak strony mogą ustalić inny termin. 

Powszechnym zjawiskiem jest narzucanie kontrahentom dłuższych – nawet 180-dniowych – 

terminów płatności, w szczególności dotyczy to podmiotów o nierównej pozycji rynkowej. 

  

 Poprawa efektywności procesów administracyjnych z perspektywy firmy oraz uproszczenie 

procedur dla przedsiębiorców poprzez wykorzystanie rozwiązań cyfrowych. Obecnie 

przedsiębiorcy bardzo wiele spraw muszą załatwiać w urzędach fizycznie, papierowo lub w 

wielu nieskoordynowanych i niekomunikujących się ze sobą serwisach. 

 

 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 

 

1. Od 5 września przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o wsparcie na realizację 

inwestycji na nowych zasadach w oparciu o akty wykonawcze do ustawy z 10 maja 2018 r. o 

wspieraniu nowych inwestycji. Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadzają nowe 

przepisy jest odejście od zasady terytorialności. To ułatwienie dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, z punktu widzenia których przenoszenie działalności do poszczególnych 

stref lub inwestowanie z dala od głównej siedziby było raczej problematyczne. Dodatkowo, 

wymagane nakłady inwestycyjne będą w większym stopniu dostosowane do możliwości 

finansowych MŚP. Wg danych NBP (badanie z lipca br.) zainteresowanie firm taką formą 

wsparcia jest jednak umiarkowane. Co dziesiąta firma zamierza ubiegać się o nowe ulgi 

inwestycyjne, częściej jednak firmy odrzucały taką formę pomocy (ok. 39%), bądź nie miały 

jeszcze sprecyzowanego zdania na ten temat (ok. 52%). 

 

2. Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rzecznik ma czuwać nad 

poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego 

traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik posiada kompetencje horyzontalne, 
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dzięki którym będzie mógł podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące 

ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie 

skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie. Jednocześnie 

będzie mógł też interweniować w sprawach konkretnych firm z sektora MŚP np. poprzez 

przystąpienie do postępowania administracyjnego, podatkowego, albo wniesienie skargi do 

sądu administracyjnego. 

 

 

Zagrożenia: 

 

1. Niski poziom realizacji wykorzystania środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej 

2014-2020.  Na koniec września 2018 r. zakontraktowano 210 mld zł – co stanowi około 

59%, z czego we wnioskach o płatność do certyfikacji zrealizowano 62,5 mld zł, co stanowi 

około 18% wszystkich środków. W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój , w którym 

alokacja wynosi ok. 35 mld zł wykorzystano na poziomie kontraktacji 22,7 mld zł, co stanowi 

około 65%. Na poziomie płatności złożono wnioski o wartości 4,5 mld złotych, co stanowi 

niecałe 13% wartości programu i 19% wartości podpisanych umów. Zaawansowanie wypłat 

dla beneficjentów programów poprawia się wolniej i jest słabsze niż w poprzednim okresie 

programowania. Szczególnie słabe wyniki osiągnięto do tej w pory w wykorzystaniu środków 

dedykowanych przedsiębiorcom. 

 

2. „Ulga na start” została uchwalona w ramach ustawy Prawo przedsiębiorców i zakłada 6-

miesięczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla 

nowych firm. Zamiast standardowego ZUS-u, przedsiębiorcy będą musieli opłacać jedynie 

składkę zdrowotną. Wydana jednak została opinia ZUS, która mówi iż osoby, które 

korzystają z „ulgi na start”, mimo że są pełnoprawnymi przedsiębiorcami, widnieją w CEIDG, 

mają nadany NIP i REGON, nie są przedsiębiorcami w myśl artykułu 8 ust. 6a Ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych. Wydany został w tej sprawie komunikat Ministerstwa 

Przedsiębiorczości i Technologii, jednak zdaniem ekspertów wymagana jest zmiana przepisu. 

Problemy interpretacyjne związane z wprowadzeniem tzw. ulgi na start mogą zniechęcić 

przedsiębiorców do korzystania z tego przywileju. 
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Ubezpieczenia społeczne 
 

 

DR WOJCIECH NAGEL 
minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS oraz zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady 

Dialogu Społecznego. Był dwukrotnie doradcą ministra pracy, szefem Funduszu Rehabilitacji oraz zastępcą szefa 
Krajowego Urzędu Pracy. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji ubezpieczenia społeczne. Członek Konwentu 
BCC oraz ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy. 

 601 329 181  wojciech.nagel@bcc.org.pl 
 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

Resortem właściwym dla obszaru problemowego jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Możliwości poprawienia warunków działalności gospodarczej należy upatrywać w kilku 

węzłowych zagadnieniach: 

 

 Podniesienie stopnia aktywizacji zawodowej,  
 

w warunkach licznych ścieżek wyjścia z rynku pracy (m.in. przywileje emerytalne, emerytury 

pomostowe) oraz mechanizmów dezaktywujących, także w programach, które pozytywnie 

oddziałują na zmniejszenie ubóstwa na wsi i w mniejszych miastach. Pomimo tzw. bezrobocia 

frykcyjnego (poniżej 5% w pomiarze stopy bezrobocia UE), wiele osób pozostaje nieaktywnych 

zawodowo, korzystając z rozmaitych rodzajów pomocy socjalnej, rzeczowej, żywnościowej oraz 

zasiłków. Ograniczają one skłonność do pracy osób zdolnych do pracy. Niestety, w polskich 

warunkach podniesienie wskaźnika aktywności zawodowej powyżej 60% jest bardzo trudne do 

osiągnięcia i związane jest z socjalnym modelem realizowanej polityki społecznej. Z drugiej strony 

pewne ważne inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych (tzw. odmrożenie progów, podniesienie 

renty socjalnej) zasługują na uznanie. 

 

 Wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy,  
 

polegającej na uznaniu, iż prowadzi on swoje interesy w sposób uczciwy, płacąc składki i należne 

podatki oraz działając w granicach prawa. Należy odstąpić od zmasowanych kontroli ubezpieczalni 

wobec firm, które stosowały w sposób legalny umowy cywilno-prawne, a które obecnie, tuż przed 

okresem przedawnienia,  są negowane. Sprawa dotyczy także orzecznictwa sądów pracy i 

ubezpieczeń społecznych wobec spraw kierowanych przez pracodawców i nierównoprawnego ich 

traktowania w stosunku do uprawnień, które wykonuje ZUS, które są dyskusyjne prawnie. 

 

 Wpływ na podatki – odpowiedź rządu co dalej z OFE?  
 

Istnieje konieczność podjęcia w ramach ustawowego Przeglądu emerytalnego 2020 problematyki 

przyszłości pozostałych aktywów OFE, po umorzeniu poprzednio, na kwotę ponad 150 mld zł, 

papierów skarbowych oraz wyraźnego komunikatu, iż nie zostaną one odebrane obywatelom w 

sensie „kasowym” i ponownie nadpisane w sensie „księgowym” na wirtualnym koncie w Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Rząd powinien wystąpić z inicjatywą ustawodawczą potwierdzającą 

założenia przekazania pozostałych środków na rzecz Obywateli (75%) i Funduszu Rezerwy 

Demograficznej (25%), które są zawarte w przyjętej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Istnieje 

uzasadnione podejrzenie, iż ostateczna likwidacja OFE, wpłynęłaby na wzrost podatków 

dochodowych w perspektywie średnioterminowej, ze względu na konieczność realizacji dodatkowo 

księgowo nadpisanych zobowiązań państwa. Obecna wartość aktywów OFE, zasadniczo akcyjnych, 

wynosi 160 mld zł.  
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PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 

 

Wprowadzenie pod obrady Parlamentu projektu ustawy o PPK, przy wycofaniu się podczas obrad 

sejmowej Komisji Finansów Publicznych z przepisów, które wzbudziły napięcie wśród interesariuszy i 

poczucie niejasności wobec intencji projektodawców, odnośnie zmian wprowadzonych po 

konsultacjach społecznych.   

1. Zasadniczo poprawny zakres ustawowego Przeglądu emerytalnego, który został 

poszerzony propozycjami partnerów społecznych, w tym przedstawicieli BCC na dwóch 

posiedzeniach Zespołu Ubezpieczeń Społecznych RDS  12 i 27 września 2018 r.  
 

2. Uchwalenie przez Sejm ustawy o tzw. małym ZUS, której przepisy zmniejszają podstawę 

opłacania składek do wysokości osiągniętego proporcjonalnie przychodu. Zakres 

podmiotowy ustawy dotyczyć będzie ok. 175 tys. jednoosobowych przedsiębiorców, o 

przeciętnych dochodach, które nie są wyższe aniżeli dwie i pół minimalne, urzędowe płace. 

Argumentacja rządu o powszechności ustawy, jej wpływu na rozwój przedsiębiorczości, 

wzrostu aktywności zawodowej oraz wpływu rozwiązań na zmniejszenie szarej strefy, 

zyskała jednomyślne poparcie posłów, niezależnie od przynależności partyjnej. Teza, która 

towarzyszy wdrożonej regulacji odnosi się do jej oddziaływania na rzecz wydłużenia czasu 

działalności firm. Ustawa wchodzi w życie z 1 stycznia 2019 r. i jej funkcjonowanie pozwoli 

na zweryfikowanie optymistycznych zapowiedzi towarzyszących uchwaleniu nowego prawa.  

 

Zagrożenia: 

 

Wiążą się zasadniczo z kontynuacją polityki domniemania nieuczciwości przedsiębiorcy i 

traktowania go jako potencjalnego, nieuczciwego podatnika. Pomimo wielu pozytywnych sygnałów 

werbalnych ze strony resortów gospodarczych, praktyka „terenowa” wskazuje na utrzymywanie się 

starych wzorców postępowania wobec firm, tworzących miejsca pracy i uczciwie odprowadzających 

podatki. 
 

1. Dalsze nasilanie kontroli instytucji ubezpieczenia społecznego wobec przedsiębiorców, 

prowadzenie tzw. kontroli krzyżowych, które utrudniają prowadzenie działalności 

gospodarczej.  

 

2. Niepewność związana ze zniesieniem tzw. limitu 30-krotności, co może skutkować 

wzrostem obciążeń dla pracodawców, a co za tym idzie – saldo sektora finansów 

publicznych uzyska dodatkowy margines w kwocie ok. 5 mld zł. Zagraża to  możliwościom 

dodatkowych wydatków w tej wysokości, ale również wprowadzenia tzw. kominów 

emerytalnych, czyli naliczania świadczeń powyżej 10 tys. zł. Zniesienie limitu zagraża 

obiektywnie także wdrożeniu programu PPK, zwłaszcza w firmach innowacyjnych, typu start 

up, fintech, kreujących nową jakość funkcjonowania. BCC opowiada się za utrzymaniem 

dotychczasowych zasad oskładkowania, czyli za orzeczeniem przez Trybunał Konstytucyjny 

niekonstytucyjności zaskarżonej przez Prezydenta RP ustawy o zniesieniu limitu 

oskładkowania. BCC przedstawił własne stanowisko w tej sprawie, a także współtworzył 

wspólne stanowisko organizacji pracodawców. 
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Spółki Skarbu Państwa i prywatyzacja 
 

 

DR GRAŻYNA MAGDZIAK 
minister skarbu i prywatyzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Ekspert z zakresu zagadnień prywatyzacyjnych, analizy finansowej przedsiębiorstw, rynku kapitałowego i 

restrukturyzacji. Doradca parlamentarny i doradca ekonomiczny wielu firm. Od 20 lat prezes jednej z najlepszych 
firm doradczych – BAA Polska. Stały członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia przedsiębiorców. Jedna 
z założycielek BCC, członek Rady Organizatorów oraz Konwentu BCC. 

 22 562 33 43  grazyna.magdziak@bcc.org.pl 
 

 
 

WSKAZANIA dla rządu 
 

  Zmiany zarządów  

 

Kluczowym postulatem wobec premiera rządu oraz wszystkich ministrów, którzy w imieniu Skarbu 

Państwa pełnią funkcje właścicielskie w spółkach Skarbu Państwa, jest zaprzestanie wymiany 

zarządów w tych spółkach. Postulat ten zgłaszamy nieustająco od kilku lat, ale od 2016 r. jest on 

szczególnie istotny. W ostatnich dwóch i pół roku odwoływanie prezesów  

i członków zarządu w spółkach państwowych stało się bowiem nagminną i niezwykle częstą 

praktyką. W okresie tym, w liczących się dla polskiej gospodarki podmiotach zależnych od 

państwa, zmian takich dokonywano nawet sześciokrotnie. 

 

Praktyka ta działa druzgocąco na strategię działania firmy, nawet wówczas, jeśli by nowo 

powołane zarządy były kompletne. Niestety, kompletne są one niezwykle rzadko, ponieważ 

kluczem ich wyboru są kryteria polityczne, a nie merytoryczne. W konsekwencji, zarządzanie 

spółkami państwowymi jest chaotyczne, niekonsekwentne i mało efektywne.  

 

 Priorytety; przestać wspierać każdą spółkę państwową  

 

Coraz powszechniej mówi się w świecie gospodarczym o nadchodzącym kryzysie. Rodzi to 

konieczność stworzenia dla firm państwowych, kryzysowych modeli funkcjonowania, a na 

szczeblu centralnym priorytetów określających, które ze spółek i w jakiej formie uzyskiwać będą 

wsparcie ze strony państwa. Obecnie nie ma takich priorytetów, a rząd chroni każdą formę 

własności państwowej, nawet nieefektywną i nie mającą szans na przywrócenie w niej rentownej 

działalności. Środki budżetowe na te cele wydaje się więc w sposób bardzo rozproszony, nie 

koncentrując się na branżach lub podmiotach o systemowo kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

krajowej. 

 

Generalna poprawa funkcjonowania państwowego sektora gospodarczego wymaga 

sformułowania listy obszarów strategicznych, które powinny być przedmiotem wsparcia w 

pierwszym rzędzie takich jak np. energetyka, a następnie listy podmiotów, którym ta pomoc może 

być udzielana w określonych sytuacjach. Firmy nie należące do tych grup, Skarb Państwa powinien 

zlikwidować lub sprzedać (sprywatyzować), a nie utrzymywać za wszelką cenę, marnotrawiąc na 

to środki finansowe.  

 

 Wsparcie właścicielskie dla zarządów  

 

Jedną z niezbędnych cech sprawnego działania podmiotów gospodarczych jest dobra współpraca 

zarządu z właścicielem do którego firma należy. To właściciel w drodze decyzji rady nadzorczej lub 

walnego zgromadzenia, wybiera zarząd, akceptuje sformułowaną przez zarząd strategię oraz 



Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, XXVI posiedzenie 8.10.2018 r.   14 

 

plany okresowe firmy, a często nawet sam określa cele jakich realizacji oczekuje. Oznacza to że 

jeśli zarząd czyni to co zgodne jest z intencjami i wolą jej właściciela, zarząd ma we właścicielu 

spółki wsparcie swoich działań. Zasada ta nie jest jednak przestrzegana w spółkach państwowych. 

Zarządy tych podmiotów nie mogą liczyć na pomoc właściciela – Skarbu Państwa – nawet w 

sytuacjach kryzysowych takich jak np. konflikt ze związkami zawodowymi, czy wdrażanie 

kontrowersyjnej strategii rozwojowej, wywołanych przez realizację zadań mu nakazanych lub 

wynikających z uzgodnionych z właścicielem koncepcji.  

 

Osłabia to pozycję zarządu w spółce i zniechęca do aktywniejszych, ale bardziej zdecydowanych 

przedsięwzięć. Promuje za to bierność i działania pozorne. Skarb Państwa musi zatem „wejść w 

rolę” prawdziwego właściciela swoich spółek i wspierać ich wybrane przez siebie zarządy. 

 
 

 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 

 

1. Promocja za granicą 

 

Rząd wykazuje dużą aktywność w promowaniu za granicą polskich firm państwowych. Promocja ta 

odbywa się również na rynku krajowym. Co prawda, towarzyszy temu ideologia narodowościowa, a 

nie rynkowa, co czyni te działania mniej skutecznymi, niemniej zwiększa to szanse zaistnienia tych 

spółek na innych rynkach i ułatwia ich rozwój. 

 

2. Wsparcie innowacji 

 

Istotną wagę przypisuje rząd do wzmocnienia innowacyjności spółek państwowych tworząc przy 

dużych grupach kapitałowych specjalne fundusze, przeznaczone do zakupu projektów lub małych 

firm innowacyjnych; ewentualnie do uruchamiania w strukturach tych korporacji, przy współpracy 

ośrodków naukowych, prac badawczo-rozwojowych nastawionych na kreowanie nowoczesnych 

rozwiązań. Efekty tych przedsięwzięć nie są jeszcze spektakularne, ponieważ póki co interesujące 

przedsięwzięcia innowacyjne prościej i szybciej znaleźć mogą finansowanie ze źródeł prywatnych. 

Ponadto, w spółkach państwowych nie ma odpowiednich narzędzi motywujących do takich 

poczynań. W dłuższej perspektywie, działania takie powinny jednak przynieść efekt innowacyjny, 

więc należy je uznać za korzystne dla firm państwowych. 

 

3. Scalanie pakietów akcji/udziałów 

 

Zjawiskiem pozytywnym są działania scalające w jeden pakiet podzielone między różne podmioty 

państwowe akcje/udziały niektórych spółek, będących własnością Skarbu Państwa. 

 

Przekształcenia jakie zachodziły w strukturze kapitałowej tych spółek np. na skutek prywatyzacji w 

formie przekazania części ich własności do państwowych agencji lub restrukturyzacji, polegającej na 

udzieleniu im przez taką agencję pożyczki, zamienionej później na kapitał spowodowały, że w 

praktyce należą one do Skarbu Państwa, ale formalnie reprezentowanego przez dwie, a niekiedy i 

trzy instytucje (agencje, fundusze, ministerstwa). Podraża to nadzorowanie działalności takiej spółki 
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(każdy z właścicieli ma przecież swojego reprezentanta w radzie nadzorczej) i utrudnia procesy 

decyzyjne; nie zawsze bowiem wszystkie te podmioty mają takie samo zdanie przy głosowaniach. 

Rząd stopniowo likwiduje takie sytuacje przekazując nadzór nad spółką w ręce jednego 

państwowego właściciela. 

 

Zagrożenia: 

 

1.  Renacjonalizacja 

 

Mimo zgłaszanych od wielu miesięcy zastrzeżeń ze strony organizacji biznesowych, w tym BCC oraz 

instytucji europejskich, rząd w dalszym ciągu prowadzi politykę renacjonalizacji gospodarki krajowej, 

kupując od prywatnych właścicieli spółki, które wcześniej zostały im zbyte w procesach 

prywatyzacyjnych. Już wcześniej, OECD zgłaszała, że Polska ma największy udział własności 

państwowej wśród krajów należących do tej organizacji, a także najwyższy w krajach UE. Mimo to 

udział własności państwowej w gospodarce w dalszym ciągu się zwiększa. Obniża to 

konkurencyjność polskich firm, zniechęca inwestorów zagranicznych i zwiększa koszty 

administrowania majątkiem państwowym. 

 

2.  Dywidendy 

 

Potrzeby związane z finansowaniem uruchomionych już przez rząd programów społecznych oraz 

kolejne, nowe obietnice, jakie obecnie składa rząd powodują naciski na spółki państwowe w kwestii 

wypłat dywidendy. Mimo iż wszystkie spółki państwowe mają duże potrzeby rozwojowe, musiały 

one wypłacić w tym roku dywidendy (m.in. Tauron, PZU, PKO, AZOTY), a swoje programy 

inwestycyjne finansować kredytami bankowymi, emisją obligacji lub innymi formami zadłużenia 

zewnętrznego, chociaż większość z nich i tak jest już mocno zadłużona. 

 

Biorąc pod uwagę, że kończy się okres dobrej koniunktury i firmy muszą przygotować się na 

zapowiadany już kryzys w gospodarce światowej, spółki państwowe powinny postępować 

odwrotnie. Jak najwięcej inwestować z własnych środków, zmniejszając poziom zadłużenia 

zewnętrznego. Drenowanie spółek z zarobionych środków pieniężnych w sytuacji przewidywanego 

załamania koniunktury naraża te firmy na utratę płynności. 

 

3. Rząd uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie finansowego wsparcia na 

restrukturyzację polskiego górnictwa w kolejnych 5 latach. 

 

Decyzja ta jest niekorzystna dla gospodarki, ponieważ oznacza dalsze przeznaczanie środków 

budżetowych na wsparcie nieefektywnych kopalni węgla. Równocześnie, opóźni to również proces 

przechodzenia naszej energetyki na bardziej efektywne formy pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych. Do czasu kiedy możliwe będzie dofinansowanie przez rząd wydobycia i przetwórstwa 

węgla, prace związane z budową innych, alternatywnych form pozyskania energii nie będą bowiem 

dziedziną priorytetową. 
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Infrastruktura i budownictwo 
 

 

DR ŁUKASZ BERNATOWICZ 
minister infrastruktury 
Dr nauk prawnych, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości i finansowaniem ich nabycia, 
fuzjami oraz przejęciem spółek. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z 
zakresu prawa spółek, prawa finansowego, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętych 

umów handlowych oraz prawa nieruchomości. 
 502 066 619  lukasz.bernatowicz@bcc.org.pl 

 
 

WSKAZANIA dla rządu 
 

 

 Przyjąć jak najszybciej nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 Podjąć zawieszone prace nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym. 

 

 Zatrzymać bardzo szkodliwą nowelizację ustawy deweloperskiej. 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 

 

1. Współpraca z przedsiębiorcami (w tym z BCC) w zakresie nowelizacji Prawa zamówień 

publicznych. 

 

2. Uproszczenie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

 

Zagrożenia: 

 

1. Brak prac nad Kodeksem budowlanym. 

 

2. Szkodliwa nowelizacja ustawy deweloperskiej (to zdecydowanie z zakresu infrastruktury, 

choć sprawę prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

3. Brak rąk do pracy w branży budowlanej. Ryzyko niewykorzystania środków unijnych. 

 

 

 

 

 

tel:502%20066%20619
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Ochrona Zdrowia 
 

 

ANNA JANCZEWSKA 
minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Prezes firmy Medim. W latach 2008-2014 prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED. W latach 2014-2017 

wiceprezes POLMED. Od 2016 roku jest członkiem Rady do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia. 
Członek kapituły konkursu: Menedżer i Lider Roku w Ochronie Zdrowia – Termedia. W latach 2004–2008 członek 

Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych W 1991 r. uzyskała tytuł Pierwszej Damy 
Biznesu, a 1997 r. tytuł Businesswoman. Ekspert BCC ds. ochrony zdrowia. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia 

Właścicielek Firm. 
 602 335 003, 600 916 626  anna.janczewska@bcc.org.pl 

 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

 Rozszerzenie i powołanie przez Ministra Zdrowia do społecznej Rady Programowej debaty  

„Wspólnie dla Zdrowia” wskazanych i upełnomocnionych przez poszczególne partie 

polityczne ekspertów ds. ochrony zdrowia. 
 

W czerwcu tego roku minister zdrowia Ł. Szumowski zainicjował ogólnokrajową debatę  „ Wspólnie 

dla Zdrowia”,  w wyniku której ma zostać wypracowana do czerwca 2019, tak potrzebna, wizja  i 

strategia dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, w długofalowej perspektywie. To fundamentalne 

zagadnienie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie wizji i strategii było podnoszone przez GGC BCC 

niemalże co kwartał, od 2012 roku. Naszym zdaniem obecność tych ekspertów w Radzie z 

pełnomocnictwami swoich partii politycznych jest warunkiem koniecznym, by finalny dokument 

wizji i strategii miał szansę stać się „obowiązującym wszystkich ministrów zdrowia i cały zarząd 

służby zdrowia w przyszłości”, jak określił  prof. P. Górski, przewodniczący Rady Programowej 

„Wspólnie dla Zdrowia”. 

 

 Pilne przedstawienie przez resort zdrowia długofalowego planu rozwiązania narastających 

w ochronie zdrowia braków kadrowych.  
 

Zgodnie z danymi OECD  w Polsce na 1000 osób przypada tylko 25 pracowników ochrony zdrowia, co 

stanowi jeden z najniższych wskaźników wśród krajów OECD. Gorsze wskaźniki mają tylko w 

Meksyku ( 13 osób ) i w Chile (22 osoby ).  W krajach o wysokim standardzie opieki medycznej liczba 

ta jest 3-5 razy wyższa i tak np. w Norwegii wynosi ponad 100 osób. Krytycznie też przedstawia się w 

ramach tej grupy zawodowej liczba lekarzy i pielęgniarek  na 1000 mieszkańców. W Polsce mamy 2,3 

lekarzy i 5,3  pielęgniarek  na 1000 mieszkańców, podczas gdy np. w Norwegii jest to odpowiednio 

4,5 lekarzy i 16,7 pielęgniarek. Średnia w Unii dla lekarzy wynosi 3,5, a dla pielęgniarek 9,4. W 

związku z coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, obniżeniem wieku emerytalnego kobiet i 

mężczyzn, brakiem zachęt do wybierania specjalizacji deficytowych oraz niskimi wynagrodzeniami w 

ochronie zdrowia problem braku kadr będzie coraz bardziej narastał. 

 

 Podjęcie merytorycznej dyskusji z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w sprawie 

prawnych regulacji dotyczących dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.  
 

Społeczeństwo polskie wydaje już 40-46 mld zł z własnej kieszeni, inwestując w swoje zdrowie. O 40 

% wzrosła liczba osób nabywających prywatne polisy, bez pośrednictwa macierzystego zakładu 

pracy. Rząd powinien rozważyć wprowadzenie  stosownych zachęt w postaci  ulg podatkowych dla 

tak ważnych inwestycji obywateli w swoje zdrowie. Wskazane byłoby również przyjrzeć się 

inicjatywie Future Healthcare w zakresie programu kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego po 

przystępnych cenach dla osób prywatnych. 
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PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 
 

1. Przyjęcie przez Radę Ministrów  dokumentu „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”, 

który określa priorytety działań rządu w zakresie gospodarowania lekami do 2022 roku. 

Dokument został generalnie oceniony pozytywnie przez ekspertów ochrony zdrowia. 

Właściwe wdrożenie zapisów tej polityki może przyczynić się do zwiększenia dostępu 

pacjentów do nowoczesnych leków. Co jest bardzo istotne, zapewnia on budżet na 

refundacje leków na poziomie 16,5-17% całkowitych wydatków na świadczenia opieki 

zdrowotnej. Powołuje tez Agencję Badań Medycznych oraz ma ukrócić wywóz leków, ich 

fałszowanie oraz pod koniec tego roku uruchomić, tak oczekiwany, Zintegrowany System 

Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. 
 

2. Powołanie w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. przygotowania nowej perspektywy 

finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027. Do zadań zespołu należy opracowanie 

wytycznych, stanowisk, rekomendacji, niezbędnych danych oraz opinii, jak również 

współpraca z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i uczestnictwo w spotkaniach z Komisją 

Europejską, a szczególnie w negocjacjach dotyczących programów operacyjnych na lata 

2021-2027. 
 

3. Zapowiedź utworzenia w Ministerstwie Zdrowia korpusu kontrolerskiego, który ma 

usprawnić system kontroli wydawania publicznych pieniędzy, jak również zmniejszyć 

obciążenia dla świadczeniodawców związane z działaniem służb kontrolnych NFZ. 

 

Zagrożenia: 
 

1. Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla 

pracowników wykonujących zawody medyczne nie wskazuje źródeł finansowania tych 

podwyżek. Jest to kolejny przypadek powodujący zagrożenie dla płynności finansowej  

jednostek ochrony zdrowia, podobnie jak wcześniej obiecane podwyżki dla specjalistów, 

rezydentów, pielęgniarek nie wskazujące również konkretnych źródeł finansowania. 
 

2. Wzrost czasu oczekiwania na dostęp do świadczeń zdrowotnych, który w maju 2018 roku, 

wg Fundacji Watch Health Care, wyniósł już 3,7 miesiąca, co oznacza, ze w ciągu roku kolejki 

wydłużyły się o 3 tygodnie. Rodzi się pytanie czy to nie jest czasem efekt wprowadzenia sieci 

szpitali i wyeliminowania ze świadczeń publicznych wielu jednostek prywatnych, które do 

czasu utworzenia sieci szpitali wspierały i uzupełniały swoimi zasobami jednostki publiczne. 

Wyjaśnieniem tej kwestii powinna się zająć powołana w ministerstwie zdrowia grupa 

robocza ds. monitorowania skutków wejścia w życie ustawy o sieci. 
 

3. Brak  zapowiedzi zmian systemowych w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej, które to 

również decydują o efektywności i skuteczności systemu ochrony zdrowia. Jak wiadomo, z 

doświadczeń krajów europejskich, każde 1 euro zainwestowane w profilaktykę przynosi co 

najmniej 2-3 euro oszczędności dla systemu. Aktualnie, na profilaktykę zdrowotną 

wydajemy na głowę mieszkańca 5-krotnie mniej niż np. Niemcy. Sugerujemy, aby tym 

zagadnieniem zajął się powołany w resorcie zdrowia  zespół „efekt zdrowie”, którego celem 

jest wypracowanie koncepcji poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia. 
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Prawo gospodarcze 
 

 

RYSZARD KALISZ 
minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC 
W latach 1987 – 2007 wykonywał zawód adwokata. Ekspert w obradach „ Okrągłego Stołu” (1989), zastępca 

Przewodniczącego Trybunału Stanu (1993-1995), współtwórca przepisów Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1997-2000), Szef Kancelarii Prezydenta (1998-2000), Członek Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego (2000-2005), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP (2004-2005). Poseł na 

Sejm IV, VI i VII kadencji (2001-2015). 
 601 884 411  ryszard.kalisz@bcc.org.pl 

 
 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

 Sprawnie działające sądownictwo to jeden z głównych czynników wpływających na warunki 

prowadzenia biznesu w danym państwie. Skompletowanie składu w Sądzie Najwyższym w 

oparciu o niekonstytucyjne przepisy, niejasne procedury powołania członków Krajowej Rady 

Sądownictwa, wpływ ministra sprawiedliwości na obsadę kierowniczych stanowisk w sądach 

i zapowiedzi opozycji, że cofnie wszystkie reformy obecnej władzy – tego obawiają się 

przedsiębiorcy w naszym kraju. 

 

 Inną istotną barierą prowadzenia biznesu w Polsce jest wysoki udział obowiązkowych 

składek na ubezpieczenia społeczne w ogólnych kosztach pracy – wynosi on 29,7 proc. i jest 

dwunastym najwyższym w całym OECD. W rezultacie wysokich pozapłacowych kosztów 

pracy w Polsce, przy pensji brutto wynoszącej 4000 złotych, pracownik uzyskuje „na rękę” 

niewiele ponad 2850 złotych, podczas gdy jego etat kosztuje pracodawcę ponad 4800 

złotych. Oznacza to, że mniej więcej 50 proc. wynagrodzenia brutto trafia, w tej czy innej 

formie, do państwa, a nie bezpośrednio do pracownika. 

 

 Wśród kluczowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się system 

podatkowy, który jest w Polsce oceniany jako zły (2,2 w 5-stopniowej skali). Z internetowego 

Systemu Aktów Prawnych wynika, że podstawowe ustawy podatkowe zmieniły się w 2017 

roku 36 razy. Innym problemem jest poziom skomplikowania polskiego prawa 

podatkowego. Według raportu Global Competitiveness 2017–2018, przygotowanego przez 

Światowe Forum Ekonomiczne, stanowi on najbardziej problematyczny czynnik dla 

prowadzenia biznesu w Polsce. 

 

 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy:  

1. Od stycznia 2018 r., za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego (JPK), Ministerstwo 

Finansów otrzymuje dane o fakturach VAT od wszystkich firm-podatników VAT – 1,7 mln 

podmiotów. Dotychczas resort gromadził informacje o 8,5 mld faktur o wartości wynoszącej 

prawie 2 bln zł brutto. Stopniowo wprowadzany jest system STIR, który zobowiązuje banki 

do codziennego przekazywania informacji o płatnościach pomiędzy firmami. Od 13 lipca 
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pozyskano z niego dane o 7 mld transakcji finansowych. Rozbudowywany jest system SENT, 

który pozwala na monitorowanie przewozu wrażliwych towarów – alkoholu, tytoniu czy 

leków. Porównanie danych z różnych baz pozwala namierzać nieuczciwe firmy i dokładniej 

kierować kontrole skarbowe. 

2. Weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która zmienia zasady udzielania 

firmom wsparcia inwestycyjnego, np. w postaci ulg podatkowych przyznawanych przez rząd 

i samorządy. Dotychczasowy system opierał się na ograniczonych czasowo (do 2026 r.) i 

terytorialnie (25 tys. ha) specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), którym brakowało 

gruntów pod inwestycje. W nowym systemie wsparcie mogą otrzymać inwestycje w całej 

Polsce, po spełnieniu kryteriów ilościowych (np. zadeklarowana wysokość inwestycji) i 

jakościowych (np. tworzenie wysoko płatnych miejsc pracy czy współpraca z uczelniami). 

Nowy system zwiększy również możliwości udzielania wsparcia mikro-, małym i średnim 

firmom. 

 

Zagrożenia: 

 

1. KGHM stał się kartą przetargową w walce o wpływy na Dolnym Śląsku. Nadzór nad spółką 

rozmył się między Ministerstwem Energetyki a Kancelarią Premiera i ośmielił lokalnych 

działaczy do walki o wpływy w koncernie. Pozycja Chludzińskiego w spółce nie będzie silna, 

więc będzie musiał ustępować politykom w kluczowych dla firmy decyzjach, np. w sprawie 

sprzedaży części aktywów zagranicznych. Proces zastępowania profesjonalnych 

pracowników i menedżerów będzie postępował, a koszty grupy (związane m.in. z 

zawyżanymi cenami w przetargach) wzrosną. Przełoży się to na gorsze wyniki i spadek 

kapitalizacji – w ostatnim roku grupa straciła już 20 proc. swojej giełdowej wartości. Jeśli 

dodatkowo spadną ceny miedzi, cała grupa znajdzie się w kłopotach finansowych, stając się 

poważnym problemem dla rządu. 

2. Zagraniczne koncerny wydobywcze coraz częściej są zainteresowane eksploatacją złóż 

polskich surowców. Łączna wartość inwestycji, które chcą realizować, przekracza już 20 mld 

zł, a liczba nowych miejsc pracy, które mogłyby dzięki nim powstać, wynosi ponad 38 tys. 

Rząd jednak zniechęca zagranicznych inwestorów, by ochronić interesy państwowych 

koncernów, mimo że często nie są one w stanie samodzielnie zrealizować inwestycji. 

3. Resort sprawiedliwości niebawem przedstawi projekt ustawy o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione – nowa wersja ma uwzględniać uwagi zebrane 

w konsultacjach. Prezentując w maju założenia ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości 

powołało się na tzw. infoaferę i argumentowało, że dotychczasowe przepisy były 

nieskuteczne. Odpowiedzialna za korumpowanie urzędników firma nie poniosła zdaniem 

resortu żadnej odpowiedzialności finansowej. Nowa ustawa ma ułatwić karanie firm, które 

są wykorzystywane do popełniania przestępstw. Proponowane zmiany są jednak tak duże, 

że łatwo będzie o nadużycia. Na podstawie nowej ustawy odpowiedzialność przed sądem 

poniesie nawet ta firma, która osiągnęła korzyść finansową z zabronionego czynu 

popełnionego przez jej kontrahenta, choćby korzyść była tylko pośrednia. Oznacza to, że 

możliwe będzie karanie uczciwych firm, jeśli te skorzystają na współpracy z nieuczciwymi. 
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System stanowienia prawa 

 

WITOLD MICHAŁEK 
minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Współwłaściciel firmy lobbingowej i 

doradczej UNILOB. Koordynator i konsultant w wielu międzynarodowych projektach, mających na celu pomoc we 
wprowadzaniu regulacji i instytucji gospodarki rynkowej w krajach Europy Środk.-Wsch., Azji i Afryki, 

finansowanych przez USAID, UE oraz rząd Wielkiej Brytanii. Ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.  
 605 426 959  witold.michalek@bcc.org.pl 

 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

W dalszym ciągu, wiele z przygotowywanych przez instytucje rządowe ocen skutków regulacji 

dalekich jest od  rzetelności oraz  zgodności z obowiązującymi już od kilku lat „Wytycznymi  do 

przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 

legislacyjnego”. Oznacza to konieczność wdrożenia następujących działań: 

 

1. Pełne wykorzystanie w procesie legislacyjnym instrumentu doskonalenia prawa jakim jest 

OSR. Wzrost rangi OSR powinien być wynikiem i oznaką determinacji rządu w poprawianiu 

jakości prawa. 
 

2. Wypracowanie i wdrożenie wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych, które w sposób 

skuteczny będą wpływały na zapewnienie jakości dokonywania OSR, np. zwiększenie 

znaczenia i lepsze wykorzystanie już istniejących w ministerstwach zespołów ds. OSR. 
 

3. Przeprowadzenie kluczowych elementów oceny skutków regulacji na wstępnym etapie 

planowania interwencji regulacyjnej, co umożliwi wykorzystanie ich wyników na dalszych 

etapach tego procesu. W szczególności, przeprowadzenie wielowariantowej oceny 

przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych regulacji oraz angażowanie w ten 

proces partnerów społecznych i zewnętrznych ekspertów. 
 

4. Wzmocnienie działań mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w 

zakresie przeprowadzania OSR przez wszystkich pracowników, zaangażowanych w ten 

proces. 
 

5. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania wyników analizy poszczególnych wariantów 

rozwiązań problemu branych pod uwagę w ramach OSR.  

 

Realizacja powyższych zadań ograniczy sytuacje, w których ocenę skutków regulacji sprowadza się 

jedynie do uzasadnienia uprzednio podjętych decyzji. 
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PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 
 

Pozytywy: 

 

W zakresie dokonywania oceny skutków regulacji, zdarzają się projekty legislacyjne, do których 

przeprowadzona przez organy rządowe Ocena Skutków Regulacji jest zgodna z wymaganymi 

standardami. 

 

 

Zagrożenia: 

 

Ocena Skutków Regulacji (Ocena Wpływu) jest bardzo ważnym procesem analitycznym, mającym 

wspomagać podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań regulacyjnych poprzez systematyczne 

dostarczenie możliwie pełnej informacji na temat wariantów rozwiązań konkretnego problemu oraz 

potencjalnych skutków ich wprowadzenia. Zagrożeniem dla gospodarki i przedsiębiorców jest 

nagminny proceder wadliwego przygotowywania Oceny Skutków Regulacji do rządowych projektów 

legislacyjnych. 

 

Przykładowo, nadal w niektórych uzasadnieniach, zawartych w ocenie skutków regulacji 

towarzyszącej projektowi legislacyjnemu, można znaleźć kuriozalne stwierdzenie projektodawcy, iż 

„projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się 

ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji”. 

 

Jest to bardzo dziwna logika. Od kilku już lat instytucje rządowe występujące w roli projektodawcy 

mają obowiązek wskazania, jak będzie wyglądać sposób oceny funkcjonowania wdrożonych w 

praktyce rozwiązań regulacyjnych. 

 

Wydaje się też oczywiste, że akty normatywne są stosowane „w sposób ciągły”.  Zatem, gdyby 

podążać drogą argumentacji projektodawcy, nie należałoby nigdy prowadzić ewaluacji  skutków 

wdrożenia danego projektu legislacyjnego. Na szczęście w praktyce tak nie jest i szereg instytucji 

odpowiedzialnych za projektowanie, a następnie wdrażanie zmian regulacyjnych przygotowuje  

propozycje takich działań ewaluacyjnych. Podobnej aktywności należałoby oczekiwać także od 

pozostałych instytucji rządowych. 
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Środowisko naturalne 

 

RYSZARD PAZDAN 
minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Uczestnik prac i członek Komitetu Monitorującego Programy Operacyjne nowej perspektywy finansowej 2014-2020, 

członek szeregu polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych, m.in. Polskiego Forum Akademicko-
Gospodarczego, Air & Waste Management Association. Założyciel i prezes firmy ATMOTERM SA. Autor wielu publikacji i 

ekspertyz dotyczących m.in. gospodarki cyrkulacyjnej, zmian klimatu, emisji zanieczyszczeń, oddziaływań na 
środowisko, zarządzania informacjami środowiskowymi. Ekspert BCC ds. polityki środowiskowej państwa.                                                                                                

 661 426 679  ryszard.pazdan@bcc.org.pl 
 

 
 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

 Uporządkować i uprościć do minimum procedury prawno-administracyjne związane z 

budową i eksploatowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), zarówno w 

obszarze działalności komercyjnej jak i służących do użytku własnego. Niestabilność prawna 

powoduje, że inwestycje w OZE są coraz bardziej ryzykowne a przez to kosztowne. Należy 

mieć na uwadze konieczność osiągnięcia w 2020 r. 15% OZE w miksie energetycznym kraju, 

a także to, że jest to dla Polski jedyne, perspektywiczne rozwiązanie osiągnięcia pełnej 

niezależności i stabilizacji bezpieczeństwa energetycznego. 

 Zmodyfikować zasady tworzenia i funkcjonowania klastrów energii, w tym szczególnie 

związanych z zasobami lokalnymi. 

 Uchwalić politykę energetyczną państwa. Chroniczny brak takiego dokumentu destabilizuje 

inwestycje w sektorze energetycznym. 

 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 
 

1. Pozytywnie należy ocenić zmiany prawa związane z reorganizacją inspekcji ochrony 

środowiska w Polsce. Scentralizowanie monitoringu środowiskowego w formie 

ogólnokrajowej sieci było oczekiwanym i optymalnym rozwiązaniem. Wzmocnienie służb 

inspekcyjnych, z udzieleniem dużo wyższych uprawnień kontrolnych, powinno ograniczyć 

stopień zanieczyszczenia kraju, w szczególności dot. odpadów jak i zanieczyszczenia 

powietrza. 

 

2. Obiecujący jest przyjęty, ogólnokrajowy, rządowy program „Czyste powietrze”, na który w 

okresie najbliższej dekady przeznaczono 109 mld złotych. Koncentruje się głównie na 

ograniczaniu emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych i powierzchniowych oraz 

zagadnieniach dotyczących elektromobilności. 
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Zagrożenia: 

 

1. Szczególnie negatywnie należy ocenić brak zapowiadanego od prawie dwóch lat aktu 

prawnego ograniczającego spalanie złej jakości paliw, szczególnie zanieczyszczających 

powietrze. Co gorsze, przygotowany projekt rozporządzenia wręcz sankcjonuje 

wprowadzenie do obrotu węgli o bardzo wysokiej zawartości wilgoci (24%), siarki (1,8%), 

popiołu (28%), odpadów węglowych i flotokoncentratów poprzez ich mieszanie z miałami. 

 

2. Znamienny, w kontekście zagrożeń środowiskowych, jest opublikowany w końcu ubiegłego 

kwartału raport NIK o jakości powietrza w Polsce o tytule: „DBAJ O ZDROWIE, NIE 

ODDYCHAJ”. Punktuje zaniedbania większości resortów, z wyjątkiem Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju.  

 

3. Negatywnie należy ocenić zbyt rygorystyczne zapisy w ustawie o elektromobilności dot. 

ustanawiania stref czystego transportu. Wprowadzenie opłat za wjazd do tych stref nawet 

rowerom nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistą poprawę jakości powietrza 

szczególnie w aglomeracjach miejskich. Wprawdzie Ministerstwo Środowiska opracowało 

zasady dotyczące wdrażania takich stref w Polsce, jednak nie zaproponowało takich zmian 

w ustawie „Prawo Ochrony Środowiska”. 
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Spółdzielczość 

 

MIECZYSŁAW GRODZKI 
minister ds. spółdzielczości Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC 
Rzeczoznawca budowlany GINB, rzeczoznawca szacowania nieruchomości, lustrator spółdzielczy. Prezes zarządu 

Krajowej Rady Spółdzielczej, zastępca przewodniczącego RN Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. 
Franciszka Stefczyka, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzi 

własną firmę – Przedsiębiorstwo Budowlane GROMAR. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi. Przewodniczący Komisji Spółdzielczej BCC. 

 514 090 080  mieczyslaw.grodzki@bcc.org.pl 
 

 

WSKAZANIA dla rządu 

 

 Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych 

 

Wnosimy o skreślenie w pkt. 44 art. 17 ust.1 „spółdzielni mieszkaniowych”, w myśl którego, 

wyłączone z opodatkowania są  m.in. dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, 

z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami 

mieszkaniowymi.  

 

Podkreślić należy, iż aktualne zwolnienie dochodu spółdzielni mieszkaniowych jest zwolnieniem 

iluzorycznym. Spółdzielnie mieszkaniowe, co do zasady, z gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

ponoszą straty podatkowe, które nie mogą zmniejszać dochodu do opodatkowania z pozostałej 

działalności. Korzystanie ze zwolnienia wiąże się jednocześnie z koniecznością prowadzenia 

skomplikowanej i pracochłonnej ewidencji przychodów i kosztów związanych z tzw. gospodarką 

zasobami mieszkaniowymi, a dodatkowo – w dalszym ciągu – występują problemy z interpretacją 

organów podatkowych, które przychody i koszty związane są z gospodarką zasobami 

mieszkaniowymi.  

 

Rezygnacja z tego zwolnienia, którego – jak wskazuje się wyżej – nie jest przywilejem, a „karą” dla  

spółdzielni mieszkaniowych, zapewniłaby konstytucyjną równość tych podatników 

zagwarantowaną w art.32 Konstytucji RP stanowiącym, iż wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy 

mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w 

życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny). 

 

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2000 r., sygn. K 30/99 - Dz. U. z 2000 r.   

nr 56, poz. 678 równość oznacza, że wszyscy adresaci norm prawnych, charakteryzujący się daną 

cechą relewantną winni być traktowani według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno 

dyskryminujących jak i faworyzujących. Równość dopuszcza różne traktowanie przez prawo 

podmiotów różniących się między sobą, niemniej ewentualne zróżnicowanie traktowania 

określonych podmiotów musi być uzasadnione, to jest oparte na uznanych kryteriach, przy czym 

zasadność doboru tego, a nie innego, kryterium różnicowania podlegać musi każdorazowej ocenie, 

między innymi z punktu widzenia zasady sprawiedliwości społecznej. Tymczasem zróżnicowanie 

odmiennego potraktowania spółdzielni mieszkaniowych dla celów podatku dochodowego od osób 

prawnych, np. w stosunku do spółek prawa handlowego, nie jest racjonalnie uzasadnione i 

dyskryminuje tę grupę podatników, bowiem straty ponoszone na gospodarce zasobami 

mieszkaniowymi nie mogą zmniejszać dochodu do opodatkowania. Z uwagi iż spółdzielnie 

mieszkaniowe – w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego – nie działają w celu 

maksymalizacji zysku, a ich celem jest zaspokajanie wspólnych potrzeb członków i ich rodzin 

poprzez dostarczanie im określonych usług i świadczeń, obowiązek zapłaty podatku dochodowego 
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od równowartości straty podatkowej, która nie może zmniejszać dochodu do opodatkowania, 

faktycznie obciąża jej członków w ustalanych opłatach „czynszowych”. 

 

Nakładanie ciężaru zapłaty podatku przez członków spółdzielni przeczy idei spółdzielczości oraz 

narusza aspekt społeczny w kontekście aktualnie oferowanej przez RP pomocy obywatelom w 

zakresie uzyskania dostępu do lokali mieszkalnych. Ponadto, spółdzielnie są miejscem, gdzie 

członkowie spełniają również aspiracje społeczne i kulturalne poprzez stanowiące wspólną 

własność i demokratycznie kierowane przedsiębiorstwo oraz budują więzi ekonomiczne z ich 

członkami, co wyręcza państwo w pełnieniu tej roli wobec obywateli. 

 

  Projekt ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk UC-125 z 14.08.2018 r.) 

Potrzebne dostosowanie wysokości maksymalnej kary dla podmiotów na rynku finansowym o 

niewielkiej skali działania np. banków spółdzielczych oraz SKOK – za naruszenie wymogów 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2017/2402 z 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych 

ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczegółowych ram dla prostych, przejrzystych  

i standardowych sekurytyzacji (tzw. rozporządzenie STS). Obecnie wpisana w projekcie, wysokość 

maksymalnej kary 20 869 500 zł lub 10% przychodów odsetkowych i prowizyjnych netto ze 

sprzedaży towarów i usług oraz operacji finansowych (…), powodować będzie trudności  

w działalności tych niewielkich podmiotów. Proponuje się dla małych podmiotów wysokość kary do 

1 mln zł. Kara bowiem ma odstraszać od naruszania przepisów. W obecnym kształcie projektu 

ustawy, może ona powodować niepodejmowanie działalności banku w zakresie rozwoju jego 

działalności, z powodu grożącej ogromnej kary w wyniku niezamierzonego błędu. 

 

 Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

Obniżenie stawek podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących spółdzielczą 

działalność gospodarczą, dostosowując stawki do wielkości ekonomicznej przedsiębiorstwa. W 

szczególności Gminne Spółdzielnie Samopomoc Chłopska (ale także inne spółdzielnie m.in. 

spółdzielnie pracy, spółdzielnie kółek rolniczych) mają nieruchomości z lat swojej prężnej i szeroko 

zakrojonej działalności, gdy stanowiły powszechnie prężny ośrodek rozwoju dla gmin wiejskich i 

miejsko-wiejskich. Powstaje obecnie duże naliczenie podatku od nieruchomości, któremu w wielu 

przypadkach nie są w stanie sprostać. Często występują przypadki konieczności likwidacji tych 

spółdzielni w wyniku braku możliwości opłacenia podatku od nieruchomości. Dotyczy to również 

podmiotów gospodarczych, które jeszcze do niedawna dobrze prosperowały, rozwijały się, 

powiększając bazę nieruchomości, a obecnie utraciły z jakiś powodów znaczną część obrotów. 

Firmy te mogłyby przetrwać na rynku, nie pozbywając się składników majątku (nieruchomości), 

utrzymując zatrudnienie wykwalifikowanej kadry – jeśli przejściowo mogłyby płacić niższy podatek 

od nieruchomości. Należy podkreślić, że gminne spółdzielnie prowadzą nie tylko działalność 

gospodarczą, ale również społeczną, będąc ośrodkiem aktywizacji mieszkańców i życia kulturalnego 

w miasteczkach i na wsi, realizując znaczną część zadań państwa w tym zakresie. 

Dlatego też bardzo ważne jest, aby wprowadzić możliwość czasowego zwolnienia z podatku od 

nieruchomości spółdzielni mających kłopoty z jego opłaceniem – np. poprzez rozszerzenie 

rozwiązań zastosowanych w ustawie o spółdzielniach rolników (uchwalonej przez Sejm 13 września 

2018 r.), aby objąć podobnymi rozwiązaniami również spółdzielnie usługowo-handlowe. Likwidacja 

spółdzielni powoduje bowiem większe straty gospodarcze, w tym rozwojowe, gmin i powiatów 

oraz społeczne, aniżeli mniejszy okresowo wpływ z podatku. 
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PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 
 

Przyjęcie przez Sejm RP Ustawy o spółdzielniach rolników (z 13 września 2018 r.). Po 12 latach 

debat przyjęto ustawę, która jest pozytywnym działaniem na rzecz środowiska stwarzając 

możliwość organizowania nowych spółdzielni przez rolników na preferencyjnych zasadach.  Nie 

przyjęto jednak uwag środowiska spółdzielczego poprawiających jej skuteczną realizację poprzez 

skorzystanie z zapisów ustawy bardziej licznej grupy rolników (tworzenie większych spółdzielni) i 

już działających podmiotów spółdzielczych. Przyjęte zwolnienia z podatku dochodowego i od 

nieruchomości dotyczą jedynie spółdzielni rolników mających status mikroprzedsiębiorstwa, a 

pomoc ograniczona jest do wielkości pomocy de minimis. 

 

Zagrożenia: 

 

1. Uchwalona w 2017 r. ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, poprzez zapisy ogólne, 

doprowadziła do likwidacji szeregu spółdzielni powstałych głównie na terenach 

popegieerowskich (wg szacunków 420 organizacji). Dodatkowo, zniesienie wpłaty udziału i 

wpisowego prowadzące do złamania podstawowych praw i obowiązków członkowskich 

wynikających z Ustawy Prawo Spółdzielcze, stanowi odmienność działań w branży 

mieszkaniowej. 

 

2. Brak wprowadzenia gradacji wysokości maksymalnej kary (obecnie do 20 869 500 zł) w 

procedowanym projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk UC-125 z 

14.08.2018 r.) za naruszenie wymogów Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2017/2402 z 12 

grudnia 2017 r., może powodować trudności w zarządzaniu i utratę dochodów przez 

podmioty o niewielkiej skali działania np. banki spółdzielcze oraz SKOK (powiązane z pkt. 2 

w części 1). 

 

3. Ograniczenia występujące w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Duże 

ograniczenia w dostępie do środków PROW mają rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Z 

uwagi na specyfikę RSP tj. prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego przez zazwyczaj 

wiele rodzin, które wnoszą do spółdzielni na czas wspólnego działania swoje grunty rolne, z 

uwagi na łączną wielkość ekonomiczną gospodarstwa lub wielkość areału, RSP nie 

kwalifikują się do wsparcia ze środków PROW. Program i ustawodawstwo polskie, w 

szczególności Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, nie uwzględnia faktu, że RSP są 

wielorodzinnymi gospodarstwami rolnymi. Rolnicy (rodziny) działający indywidualnie, mają 

pełny dostęp do środków PROW, natomiast takie same rodziny, będąc członkiem RSP mają 

bardzo ograniczony dostęp do środków wsparcia. Ponieważ takie podejście i rozwiązania 

trwają od lat, RSP zagrożone są likwidacją (co zresztą sukcesywnie następuje, w dużej 

mierze z ww. powodów). W poddziałaniu Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – 

operacji Modernizacja gospodarstw rolnych należy w tym szczególnym przypadku 

(połączenia gospodarstw rodzinnych w jedno gospodarstwo – RSP) znieść górny limit 300 

ha i 200 tys. euro wielkości ekonomicznej gospodarstwa, lub podnieść limit powierzchni 

gospodarstwa z 300 ha do 500 ha, uprawniający do skorzystania ze wsparcia. 
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WSKAZANIA dla rządu 

 

W celu uwiarygodnienia i poprawy efektywności bezpieczeństwa państwa i polskiego przemysłu 

obronnego zachodzi pilna potrzeba podjęcia następujących przedsięwzięć: 

 opracowanie i wdrożenie nowej Strategii Obronności RP – obowiązująca nadal w tym 

zakresie strategia z 2014 r. jest nieaktualna!  

 prowadząc prace nad projektem ustawy o Agencji Uzbrojenia, niezbędnym jest 

przeprowadzenie konsultacji społecznych i merytorycznych ze stowarzyszeniami 

proobronnymi, ekspertami oraz przedstawicielami polskiego przemysłu obronnego, 

 podjęcie działań zmierzających do opracowania i wdrożenia nowych kompleksowych i 

systemowych rozwiązań w zakresie stworzenia optymalnych i równoprawnych warunków 

funkcjonowania i bezpieczeństwa prywatnych przedsiębiorstw polskiego przemysłu 

obronnego z państwowymi firmami tego sektora gospodarki państwa. 

 

 

PODSUMOWANIE dotychczasowych działań rządu 

 

Pozytywy: 

 

W minionym kwartale br. pozytywnie należy ocenić zablokowanie przez premiera Morawieckiego 

zamiaru zakupienia przez MON, wspieranego przez Prezydenta RP, używanych, blisko 40-letnich 

okrętów wojennych (korwet) Adelaide z Australii! 

Zakup ten miał być dokonany bezpośrednio od Marynarki Wojennej Australii, bez umowy 

przemysłowej z producentem tych okrętów! 

Poza tym wydarzeniem, które w swojej istocie powstrzymało zamiar zakupu używanych i mało 

przydatnych do realizacji zadań wojennych okrętów przez Marynarkę Wojenną RP, nie można 

odnotować innych pozytywnych działań MON w tym obszarze. 

 

Zagrożenia: 

 

Do podstawowych problemów, które się nawarstwiają i stanowią zagrożenie dla stanu 

bezpieczeństwa RP i polskiego przemysłu obronnego należy zaliczyć brak realizacji Programu 

Technicznej Modernizacji SZRP na lata 2013-2022, w tym następujących programów operacyjnych: 
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2) śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia; 

3) zintegrowany system wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki – C4ISR; 

5) zwalczania zagrożeń na morzu; 

6) rozpoznanie obrazowe i satelitarne; 

8) modernizacja Wojsk Rakietowych. 

Rok 2018 to już szósty rok realizacji tego programu. Przed nami, do pełnej realizacji tego programu 

zostały tylko cztery lata i nic nie wskazuje, aby został on zrealizowany! Program „Wisła”, będący 

głównym elementem Obrony Powietrznej – pierwszego programu operacyjnego, pomimo 

podpisania umowy na system Patriot, także nie będzie zrealizowany do 2022 roku. 

Nic też nie wskazuje, że Program „Narew”, będący także elementem powyższego programu 

operacyjnego, będzie realizowany w tym czasie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że nie ma praktycznie szans na wykorzystanie tych 

dwóch systemów obrony przeciwrakietowej i powietrznej w perspektywie 10 lat! 

Stan zaawansowania programów śmigłowcowych wskazuje, że również realizacja tego programu 

nie umożliwi wyposażenia SZRP w nowe typy śmigłowców, szczególnie uderzeniowych i 

transportowych przed 2022 r. 

 

Dramatycznie niepokojąca sytuacja wiąże się z realizacją programu operacyjnego zwalczania 

zagrożeń na morzu dla Marynarki Wojennej RP. Żaden z planowanych nowych okrętów dla tego 

rodzaju SZRP nie zostanie włączony do służby na morzu przed rokiem 2022. Realizacja tego 

programu operacyjnego (5) pokazuje jak w soczewce wpływ 4-letniego cyku wyborczego na stan 

Marynarki Wojennej RP, który obecnie jest dramatyczny. Każdy, kolejny rząd próbuje na nowo 

opracować własną i „unikalną” strategię i koncepcję modernizacji tego rodzaju sił zbrojnych. 

Bez radykalnych decyzji, opartych na nowej Strategii Obronnej RP i Marynarki Wojennej, nie ma 

realnych szans na wyprowadzenie tego rodzaju Sił Zbrojnych z zapaści technicznej w najbliższych 10 

latach! 

Tym samym, realizacja Programu Technicznej Modernizacji SZRP pokazuje, że pomimo 

przeznaczenia w budżecie Państwa na SZRP powyżej 2% PKB, wielkość środków nie przekłada się 

na praktyczne podnoszenie zdolności Wojska Polskiego i jego stanu techniki i uzbrojenia! 

Obecnie zachodzi również pilna potrzeba opracowania programu modernizacji technicznej SZRP po 

2022 r. Jest to niezbędne do zaplanowania priorytetów modernizacji, wielkości planowanych 

dostaw oraz ich harmonogramów, a także zagwarantowania środków finansowych na te zakupy. 

 

 
 
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC – think tank, który powstał 2 kwietnia 2012 r., aby wspierać działania rządu 

służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju 
przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień 
zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka. Więcej: http://www.bcc.org.pl/Gospodarczy-Gabinet-Cieni.4241.0.html 

Relacje z posiedzeń: http://www.bcc.org.pl/Relacje-z-posiedzen-GGC.5471.0.html 


