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PRZEDSIĘBIORCY SKARBEM PAŃSTWA.
JAK ZMIENIĆ SYSTEM PODATKOWY,
BY BUDŻET BYŁ SYTY I FIRMA CAŁA
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TRADYCJI

DOŚWIADCZEŃ
i

Salony Grupy AUTOREMO: Bukowina Tatrzańska: Škoda, ul. Kościuszki 183, salon: tel. 18 200 12 12, serwis: tel. 18 200 12 10 / 
Bosch Service, ul. Kościuszki 183, tel. 18 200 12 10 // Kraków: Hyundai, ul. Wielicka 87A, salon: tel. 12 622 20 10, serwis: tel. 
12 622 20 10 / Mazda, ul. Wielicka 193, salon: tel. 12 658 55 99, serwis: tel. 12 658 96 58 / Renault/Dacia, ul. Opolska 12a, 
salon: tel. 12 616 42 20, serwis: tel. 12 61 64 225 / Škoda Serwis, ul. Wielicka 193, serwis: tel. 12 658 66 80, serwis: fax. 
12 658 55 99 // Nowy Sącz: Škoda, ul. Wiśniowieckiego 123, salon: tel. 18 444 41 11, serwis: tel. 18 444 41 16 // Nowy Targ: Mazda, 
ul. Szafl arska 170, salon: tel. 18 264 14 80, serwis: tel. 18 264 14 80 / Renault/Dacia, ul. Szafl arska 170, salon: tel. 18 264 14 80, serwis: 
tel. 18 264 14 80 / Škoda, ul. Szaflarska 170, salon: tel. 18 261 02 12, serwis: tel. 18 261 02 10 / Volkswagen, ul. Szaflarska 170, 
salon: tel. 18 261 02 22, serwis: tel. 18 261 02 23. Więcej informacji: www.autoremo.pl

Grupa AUTOREMO to ceniony przez klientów indywidualnych i przedsiębiorców 
partner w branży samochodowej – autoryzowany dealer wielu niezawodnych marek.

Najlepszy kierunek dla Twojej fi rmy

Grupa AUTOREMO to:
• rozległa sieć salonów Autoremo, Anndora i Autoneo 

działających w grupie Autoremo

• ponad trzydziestoletnie doświadczenie 
w branży motoryzacyjnej

• niezawodne i eleganckie marki: Škoda, Volkswagen, 
Renault, Mazda, Hyundai oraz Dacia

• wielokrotnie nagradzana fi rma

• młody i dynamiczny zespół

• profesjonalny dobór samochodu

• atrakcyjna oferta fi nansowania zakupu

• atrakcyjne warunki długoterminowego wynajmu

• znakomity serwis

• zabudowa pojazdów specjalistycznych

• szeroka gama wyposażenia dodatkowego

Grupa AUTOREMO 

Partner III Forum Przedsiębiorców Małopolski
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Przytłaczająca większość polskich przedsiębiorców uważa, że podatki w Polsce są zbyt duże. Nasi decydenci przywykli

rozprawiaćsię z tąopinią,wskazującna twardedaneporównawcze,wedlektórychwcalenie jesteśmyaż tak fiskalnymkra-

jem, jak się powszechniewydaje.Podkreślają też fakt, że nigdzie na świecie biznesmeni nie sąwielkimi zwolennikami dzie-

lenia się z państwemswoimi zyskami.

Toniedokońcaprawda. Istniejąbowiemkraje,wktórych ludziomtworzącymmiejscapracy łatwiej jestpogodzić się zutra-

tą części dochodów.Bo tak naprawdę nie zawsze chodzi o to, czy państwo bierze od nas dużo czymało, tylko o to, co z ty-

mi pieniędzmi później robi.

Jeśli bowiemwracająonedonaswpostacidobrzewydanychmiliardównaedukację,naukę, innowacje,bezpieczeństwoczy

też sprawną służbę zdrowia, wtedy nie traktujemy instytucji państwowych jak mafii pobierającej haracze, ale jak godny

zaufania organizmmający na uwadze dobrowspólne.A z takim łatwiej się dzielić.

Niestety,Polskawciążchybanie jest takimkrajem.Nasiprzedsiębiorcynadal traktowanisą jakpodejrzani,którzyzrobiąwszyst-

ko, by ukryć swe dochody w szarej strefie. I dlatego trzeba ich kontrolować do samego spodu i absolutnie nie okazywać

zaufania...

To znowu do pewnego stopnia uproszczenie, bo biznesmeni potrafią też dostrzegać pozytywne zmianywpolityce niektó-

rych urzędów i izb skarbowych.Mam nadzieję, że nasze Forum będzie ważnym głosemw dyskusji nad tym, co zrobić, by

poborca podatkowy i przedsiębiorcamogli uznać, że tak naprawdęmająwspólne cele.

Marek Kęskrawiec

redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
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Chcąc zrozumieć, dlaczego podatki są potrzebne wszystkim

Polakom, warto zadać sobie bardziej elementarne pytanie:

czego oczekujemy od państwa? Zdecydowana większość Pola-

kówpodkreśla,żeobowiązkiempaństwa jestprzedewszystkim

gwarantowanieprawsocjalnych,dopieropóźniej obywatelskich

i politycznych.

Gdy spojrzy się na badania profesora Lecha Gardawskiego,

który zajmuje się małymi i średnimi przedsiębiorcami, można

zauważyć, że grupa ta, która jest generalnie postrzegana jako

najbardziej niechętnapaństwu,oczekujeodniegobardzoduże-

gozaangażowania.Około61proc.przedsiębiorcówuważa,że to

państwoodpowiadaza tworzeniemiejscpracy,a80proc. twier-

dzi,żepowinnoonozaspokajaćpotrzebyzdrowotnewszystkich

obywateli!

Zaspokajanie owych potrzeb nie jest jednak możliwe bez

wpływów budżetowych – stąd tak duże znaczenie podatków.

Więcej pieniędzy w budżecie państwa przekłada się bowiem

nabardziejaktywnąpolitykęgospodarczą ispołeczną.Torównież

lepsza infrastruktura, sądownictwo, policja czy edukacja.

Nie chcę nikogo przekonywać, że płacenie podatków to coś

przyjemnego, alemoże być ono źródłem satysfakcji. Na pewno

jest jednakprzejawemodpowiedzialności zakraj.Silne,bezpiecz-

ne, nowoczesne państwo musi sięgać do kieszeni obywateli

i przedsiębiorców.Jednak bardzoważne jest, jak to robi!

NISKIE PODATKI
Polskiepaństwosięgadotejkieszenizachowawczo iodpowiedzial-

nie.Należydobitnie stwierdzić,żepodatkiwnaszymkrajusąni-

skie, a na tle innych europejskich państw jawimy się wręcz jako

podatkowy raj. Świadczą o tymm.in. dane z publikowanego co

roku raportuEurostatu „Podatkowe trendywUnii Europejskiej”.

W najnowszym – dane za rok 2014 – widać, że udział polskich

podatków i składek w PKB należy do najniższych w Europie.

Sięga 31,7 proc. i jest o blisko 8 punktów procentowych poniżej

unijnej średniej.PrawiecałaEuropaZachodniamawyższepodat-

ki.Rekordziści toDuńczycyz47proc.PKB,ale jestwśródnichtak-

żesporokrajówznowejUE–zCzechami,Węgrami,anawetCy-

prem. Również na tle Europy Środkowej Polska charakteryzuje

się niższą od średniej sumaryczną stopąpodatkową.Całkowite

obciążeniepodatkowew2014rokuwyniosłowPolsce38,7proc.

Wyższe niż w Polsce obciążenie notuje się m.in. na Węgrzech

(48 proc.), w Czechach (48,5 proc.), na Słowacji (48,6 proc.),

atakżewNiemczech(48,8proc.),Estonii (49,3proc.) iAustrii (52

proc.).

JANUSZ CICHOŃ
// Czy polski fiskus jest naprawdę surowszy od innych?

CAŁKOWITEOBCIĄŻENIE PODATKOWE
W2014ROKU

SŁOWENIA_ 32%

POLSKA_ 39%

WĘGRY _ 48%

CZECHY_ 49%

SŁOWACJA_ 49%

NIEMCY_ 49%

ESTONIA _ 49%

AUSTRIA _ 52%

Źródło: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/
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LITWA WĘGRY ŁOTWA PORTUGALIA IRLANDIA WŁOCHY



9Wartopodkreślić,żeod latpodatkiwPolscemaleją.Wporówna-

niu z 2007 rokiem obciążenia podatkowe zmniejszyły się o 3,4

proc.,aod 1995 rokuażo5,6proc.PKB.To takżespadki należą-

ce do największychwEuropie.

Tak niskie stawki podatkowe to głównie konsekwencja prowa-

dzonych od początku transformacji obniżek podatków bezpo-

średnich.PITmiał do 1997 r. trzy stawki: 21, 33 i 45 proc.Potem

byłykolejneobniżki.Najpierwdopoziomu20,32 i 44.Potem19,

30 i 40.W tymczasiewdół szedł takżeCIT.W2004 r.obniżono

go z 27 do 19 proc. To posunięcie stworzyło naturalną presję

na dalsze obniżki PIT. Najlepiej zarabiającym opłacało się bo-

wiemprzejśćzklasycznejumowyopracęnadziałalnośćgospo-

darczą, płacić niższy 19-procentowy PIT. Od 2009 roku zlikwi-

dowanonajwyższąstawkęPITdlanajbogatszych,wżyciewszedł

istniejący dodziś system 18 i 32 proc.

Dane te jednoznacznie wskazują, że polskie podatki są niskie.

Wystarczająconiskie,abyprzyciągaćkapitał ipozostawiaćprze-

strzeń fiskalnąPolakom.Todzięki temu,wjakiejśmierze,w latach

2007-2014odnotowaliśmywPolscenajwyższywEuropieskumu-

lowany przyrost PKB (ponad 20 proc.).

Dlatego też warto zadać pytanie: co poza zmianami wysokości

stawek podatkowych należy jeszcze zrobić, aby dalej rozwijać

polskągospodarkę?Tymbardziej żewostatnimczasiepojawia-

ją się prace – np. prof. Serrato z Uniwersytetu Stanforda – któ-

redowodzą,żewysokośćCITnie jest dla firmkwestią kluczową.

Wkalkulacjachdotyczącychulokowaniadziałalności dla przed-

siębiorstwnajbardziej licząsięczynniki produkcji: jakośćkapita-

łu ludzkiego,dostępność kapitału itd.To dlatego firmy informa-

tyczne są w Dolinie Krzemowej, choć Kalifornia ma relatywnie

wysoki CIT, a nie w pobliskiej Nevadzie, która z tego podatku

wogóle zrezygnowała.Skoromamy jużniskiepodatki, to zasta-

nówmy się jak poprawić inne, równie ważne czynniki, których

rozwój doprowadzi do poprawy sytuacji polskich firm i krajowej

gospodarki.

PODATKI SPRAWIEDLIWE

Polskiepodatki sąniskie.Czysą jednaksprawiedliwe?Nadkwe-

stią sprawiedliwychpodatkówzastanawiał się już ojciecwspół-

czesnego liberalizmu–AdamSmith.Głosił,żepodatki sprawie-

dliwetotakie,którebędądopasowanedomożliwościkażdegopo-

datnika.

Od koncepcji „dopasowania domożliwości podatnika” już tylko

krok dopodatkówprogresywnych.Takich, kiedy bogatszy płaci

więcej niż biedny. I to nie tylko, gdy chodzi o sumęoddawaną fi-

skusowi, lecz równieżoprocentdochodów–oczywiściepoprze-

kroczeniu pewnej stawki. Ekonomia uzasadnia sensowność ta-

kiego systemu tzw.prawemmalejącej krańcowej użyteczności.

Gdymamydowydania 100złotychmiesięcznie, topomniejsze-

nie tego dochodu o 1 złoty, będzie przez nas odczuwalne. Ina-

czej niż złotówka, a nawet 100 złotych, odjęte od budżetu opie-

wającegona10 tys.zł.Z tegoprzekonania, lecz i innych,bardziej

„miękkich”racjimoralnych,zrodziłysię funkcjonującewwiększoś-

ci zachodnich krajów systemy podatkówprogresywnych.

Sprawne funkcjonowanie takiego systemu jest niezwykle istot-

ne, gdyż umożliwia państwu aktywne realizowanie polityki spo-

łecznej igospodarczej,zuwzględnieniemróżnicekonomicznych

pomiędzy obywatelami.

Wyzwań, jakie stoją przedpolskimpaństwem, jest bez liku.Jed-

nym z kluczowych, z którym obecnie się mierzymy, jest demo-

grafia.Najlepiej ilustruje towspółczynnikdzietności.W2013 ro-

ku wyniósł jedynie 1,3 dziecka na kobietę wwieku rozrodczym,

w2014 roku nieznacznie wzrósł do poziomu około 1,35.

Jeżeli jednak chcemy, aby nas nie ubywało, to każda Polkamu-

siałaby rodzić przynajmniej dwoje dzieci.Poziomprostej zastę-

powalności pokoleń określa się bowiem na poziomie około 2,1

dzieckanakobietę.Zpunktuwidzeniapaństwakwestia ta jestnie-

zwykle istotna:więcej ludzi towięcej rąk dopracy i płacenia po-

datków, więcej inicjatyw i przedsiębiorstw, większy rynek oraz

popyt.Dlatego też rządodkilku latprowadzibardzoaktywnąpo-

litykę prorodzinną. Świadczy o tym wsparcie opieki nad dzie-

ckiem,noweżłobki iprzedszkola,zwiększenieulgdla rodzinwie-

lodzietnych,wydłużenieurlopówmacierzyńskichdo52 tygodni,

wprowadzenie urlopów tacierzyńskich oraz Karty Wielkiej Ro-

dziny, czywdrożenie odprzyszłego rokunowej ustawyo świad-

czeniach rodzicielskich.

Wsparcie państwa dla polskich rodzin, przede wszystkim tych

najbardziej potrzebujących, leżyw interesie naswszystkich.Je-

żeli chcemy korzystać w przyszłości ze sprawnej służby zdro-

wia czy otrzymywaćgodziweemerytury, to nie stanie się to bez

wzrostu liczebności narodzin. Chcąc zatem zachęcić Polaków

doposiadaniadzieci,każdego rokuwydajemynapolitykęproro-

dzinnąmiliardyzłotych.Gdybyniewpływyzpodatków,niebyło-

by nas na to stać.

Państwo nie może sprawnie funkcjonować bez podatków, dla-

tego niemożemy przyzwalać na ich niepłacenie. Co niepokoją-

ce, ich unikanie stanowi obecnie już nie tylko problem ekono-

miczny, ile wręcz społeczny.

Niestety, przykład idzie z góry. Nawet najbogatsi Polacy często

płacą podatki za granicą. Pozostała część społeczeństwa nie-

rzadko traktuje fiskusa tak, jakby był zaborcą, a nie organem

działającym na rzecz dobra wspólnego, kontrolowanym przez

wyłonionewdrodzedemokratycznejwładzepaństwowe.Podat-

ki starają się także obchodzić polskie firmy–niemożemyna to

przyzwalać, nie godzimy się na optymalizację podatkową.

Abyprzeciwdziałać temuzjawiskupróbujemyprzywrócićwpol-

skim prawie podatkowym klauzulę obejścia prawa podatkowe-

go, która umożliwia organom skarbowym walkę z optymaliza-

cją.WOECDwprowadziły jąwszystkiepaństwa–opróczMeksy-

ku iPolski–nierzadkowbardzorestrykcyjnej formie.Dzięki klau-

zuli będziemy mogli kwestionować sztuczne, szkodliwe dla

budżetukonstrukcje,wykorzystującezamknięte fundusze,mię-

dzynarodowe transferyprawdoznakówtowarowych,czy fikcyj-

ne spółki dowypłaty dywidendy.Wszyscy, których jedynymce-

lem jest ucieczkaprzedpolskim fiskusem,musząmieć świado-

mość, żewkońcu zapłacą normalny podatek.

Prowadzącybizneswiedząprzecież,żewsporejmierze ichsuk-

ces jestuwarunkowanysprawnościąpaństwa i jegosłużb, finan-

sowanychwłaśnie z podatków. I dlatego takważne jest, aby po-



10 datkipłaconebyły tam,gdzieprowadzona jestdziałalnośćgospo-

darcza.Skoroprzedsiębiorcykorzystajązinfrastruktury,dróg,urzę-

dów, sądów, szkół i szpitali, powinni partycypować w kosztach

działania państwa. Polskie podatki są niskie, ale bez nich pań-

stwo nie będzie w stanie sprawnie funkcjonować i spełniać po-

kładanychwnimoczekiwań.

PODATKI PRZYSZŁE
Deficytsektora finansówpublicznychsystematyczniesięzmniej-

sza, w czym duża zasługa przyjętej w 2013 roku Stabilizującej

RegułyWydatkowej.W2014rokuosiągnąłon3,2proc.PKB,wko-

lejnymrokuprawdopodobniespadnieponiżej3proc.Wtenspo-

sóbPolskaniebędzie jużobjętaunijnąprocedurąnadmiernego

deficytu.Oznacza to, że polityka ekonomiczna państwa nie bę-

dziemusiałasiękoncentrowaćwtakdużymstopniunafiskalizacji,

powinna pojawić się przestrzeń do rozważań na temat kształtu

systemupodatkowego i jego głównych założeń.

W pierwszej kolejności zajmujemy się ordynacją podatkową,

gdyż towłaśniewniej ujęte sąprzepisy regulującenp. jak zapła-

cić podatek, jak wnioskować o ulgęw spłacie, jakmożna odwo-

łać się od decyzji urzędu skarbowego. Jest ona kręgosłupem,

naktórymbazujesystempodatkowy.Tonaniejopartesąwszyst-

kie przepisy prawa podatkowego, które są następnie

uszczegółowianewprzepisachmaterialnych.

WmarcuzałożeniakierunkowedoNowejOrdynacji Podatkowej

ujrzały światłodzienne.Opierającsięna jejwytycznychchcemy

przygotować ustawę, która będzie równoważyła interes podat-

nikaz interesempublicznym.Wartozwrócićuwagę,żew istocie

rzeczymamy do czynienia z podatnikiem po obu stronach. Po-

datnik indywidualny i jego interes z jednej strony oraz zbiór po-

datników i interes publiczny z drugiej. Z jednej strony chodzi

oochronęprawpodatnikawrelacjachzorganamipodatkowymi,

a z drugiej o zwiększenie efektywności oraz skuteczności wy-

miaru i poboru podatków.

Pierwszy z celów będzie realizowany poprzez złagodzenie nad-

miernego rygoryzmu i formalizmu ordynacji podatkowej w od-

niesieniudopodatników.Wnowymakciezostanąwprowadzone

mechanizmy prawne, chroniące pozycję podatnika w jego kon-

taktachzadministracjąpodatkową.Regulacjebędąopartenaza-

łożeniu,żepodatnik jest rzetelny i świadomieniedopuszcza się

naruszeńprawapodatkowego.Drugimpodstawowymcelemjest

zwiększenie skuteczności i efektywności poboru podatków.Je-

go realizacjaniemoże jednakprowadzićdonaruszeniaprawpo-

datnika.Dlategoteżwzałożeniawpisanotakwieleniewładczych

form załatwiania spraw podatkowych.Zamiast przymusu i sta-

wianiapodścianą,chcemy,żebyadministracjapodatkowakon-

sultowała się z podatnikami.

Opróczprzygotowanianowejordynacji podatkowej,powinniśmy

się również zastanowić, kto – biorąc pod uwagę bieżące uwa-

runkowania społeczno-gospodarcze – ma przede wszystkim

płacićpodatki?Biedniejsi,bogatsiczyklasaśrednia?Obecnienaj-

więcej płacą średniacy. Patrząc na liczby bezwzględne bogaci

teżmają znacznywkład do budżetu.Najbiedniejsi z kolei płacą

relatywnienajwięcej,oczywiściewstosunkudomożliwościma-

terialnych iwydatkówkonsumpcyjnych,cowdużymstopniuod-

biera imszansenaoszczędzanie.Wydajesię,żeniemamywpol-

skim systemie podatkowym tak jasnej sytuacji, jak np.w Skan-

dynawii, gdzie w oczywisty sposób najwięcej płacą najzamoż-

niejsi i średniacy, a biedni nie płacą prawie wcale – albo jak

w Stanach Zjednoczonych, gdzie raczej płacą biedni i bogaci,

a najlepszą sytuacją, dzięki różnego rodzaju ulgom, cieszy się

klasa średnia.Dlatego konieczna jest –moimzdaniem–otwar-

ta i uczciwa debata na ten temat.

GeorgeOrwell stwierdził 70 lat temu,że: (…)nikt nie jest patrio-

tą jeżeli chodziopodatki.Naszczęścieżyjemywczasach,wktó-

rychgłównymwyrazemmiłości ojczyzny jestwłaśnie ichpłace-

nie – stanowi ono dziś podstawowy przejaw nowoczesnego pa-

triotyzmu.Wtensposóbwspółuczestniczymywczymświelkim:

budowaniu i utrzymaniu własnego kraju. Jest to o tyle proste

i przyjemne, że podatki wPolsce są tak niskie.



Janusz Cichoń urodził się w 1957 roku.W 1981 r. ukończył Aka-

demię Rolniczo-Techniczną wOlsztynie (specjalność ekonomi-

ka rolnictwa), w 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicz-

nychwSzkole Głównej Handlowej wWarszawie.

Był adiunktemnaWydzialeNaukEkonomicznychUniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadził tam badania

dotyczącem.in. rynku pracy, konkurencyjności i rozwoju regio-

nalnego oraz finansów publicznych. Od 2002 r. wykładał rów-

nieżwWyższej Szkole Informatyki i EkonomiiTWPwOlsztynie.

Pełnił wiele funkcji w samorządzie terytorialnym, był m.in. pre-

zydentem Olsztyna oraz członkiem zarządu województwa

warmińsko-mazurskiego.W 2007 r. został posłem VI kadencji

Sejmu,pełniącm.in. rolęczłonkaKomisji FinansówPublicznych

i Komisji Gospodarki oraz przewodniczącego podkomisji

nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw:

o emeryturach kapitałowych; funduszach dożywotnich emery-

tur kapitałowych; zmianie ustawy o emeryturach i rentach

zFunduszuUbezpieczeńSpołecznych.Był takżeprzewodniczą-

cym podkomisji stałej do spraw monitorowania budżetu

państwa.

Poseł na Sejm RP VII kadencji. Do 15 stycznia 2013 r. działał

w komisjach: Finansów Publicznych oraz ds. Kontroli Państwo-

wej, a także sprawował funkcję przewodniczącego podkomisji

stałej domonitorowania systemupodatkowego.

Jestpasjonatempszczelarstwa,współautoremksiążek ipodręcz-

ników z tej dziedziny.

JANUSZ CICHOŃ

// Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
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Podatki są przez wszystkich widziane jako odczuwalna i ważna

częśćżycia.Pełniąkluczowąrolęwfunkcjonowaniużyciaspołecz-

nego i gospodarczego. Są zarówno podstawowym źródłem do-

chodów budżetowych dla realizacji wspólnych celów i potrzeb

całości społeczeństwa, jak również wpływają na indywidualne

decyzje przedsiębiorców i obywateli. Z jednej strony podatnicy

chcą płacić jak najniższe podatki, a z drugiej oczekują jak naj-

wyższej jakości usług i dóbr publicznych. Znalezienie punktu

równowagi w zaspokajaniu interesów państwa jako zbiorowoś-

ci i obywateli – czyli każdego znas– jest bardzo trudnymzada-

niem.

Właściwie konstruowany system podatkowy posiada istotne

znaczenie dla trwałego rozwoju zarówno wwymiarze wspólno-

typaństwa,wtymsamorządu, jak imożliwości realizacji naszych

aspiracji.Jednocześniepowinienon tworzyćpoczuciestabilnoś-

ci i ochrony uczciwych przedsiębiorców, gwarantując elimino-

wanie nadużyć podatkowych w sferze gospodarki. Oznaczało-

by tozredukowanieszarej strefy,przestępstwpodatkowych,któ-

re demotywują przedsiębiorców do konkurowania jakością

i innowacyjnością.

ODBUDOWA GOSPODARKI RYNKOWEJ

Polski systempodatkowyod1989r.nieustanniesię zmienia,np.

ordynacja podatkowabyła zmienianaponad90 razyod1998 r.,

austawaopodatkudochodowymodosób fizycznych(PIT)pod-

legałaponad160zmianom.Takiedziałanieustawodawcypowo-

dujeniepewnośćobywateli codoracjonalności stanowieniapra-

waorazzwiększa ryzykowprowadzeniudziałalności gospodar-

czej.Obrazwyłaniającysię z rankinguPayingTaxes, tworzonego

przez Bank Światowy, wydaje się spójny z tezami ekspertów,

wskazującychnazbytdużystopieńzłożoności polskiegosyste-

mu podatkowego – Polska w 2014 r. zajęła w rankingu 87.miej-

sce.

Nieuczciwebyłoby jednakodwołaniesię tylkodo jednegozesta-

wienia, ponieważ raport przygotowywany przez OECD, Taxing

Wages2014,badającyobciążeniewynagrodzeńpodatkami iskład-

kami naubezpieczenia społeczne,umiejscawia Polskę powyżej

średniej państw wchodzących w skład OrganizacjiWspółpracy

Gospodarczej iRozwoju.Oznacza to, iżwynagrodzeniapolskich

pracownikówsąobciążonedaninamipublicznymiwmniejszym

stopniu niż wwielu innych państwach rozwiniętych.

Wzwiązku z rozpoczęciemw 1989 roku gruntownej odbudowy

polskiej gospodarki rynkowej,systempodatkowynależałoprak-

tycznie tworzyć od nowa. Było to m.in. wprowadzenie PIT, CIT,

VAT,podatkuakcyzowego.Nieudałosięuniknąćkilkubłędów,cze-

go przykłademmogą być niedoskonałości w podatkach lokal-

nych, gdzie o potrzebie reformy dyskutuje się od lat.

Wmojejocenie,wartowydzielićzpodatkudochodowegoodosób

fizycznych tęczęść,która trafiałabybezpośredniodo jednostek

samorządu terytorialnego (JST), głównie gmin i powiatów, czy-

li dokonaćzmianywaktualnie funkcjonującymsystemiepodzia-

łu środków z PIT do JST oraz budżetu państwa, zachowując

przy tymdotychczasowysposób rozliczaniasiępodatników.Te-

go rodzaju rozwiązanie–gdywnaszymsprawozdaniupodatko-

wym będziemy widzieli ile naszego podatku pójdzie do gminy,

powiatu,województwa, a ile do budżetu państwa – doprowadzi

do zwiększenia udziału mieszkańców w sprawach samorządo-

wych.Będzie to wynikać z podniesienia świadomości podatko-

wej i związania miejsca płacenia podatków ze świadczonymi

przez gminę usługami. Obecnie około połowa płaconego przez

nas PIT trafia do samorządów, a przecież wielu z nas niema tej

świadomości.

Proponowane zmiany byłyby z jednej strony neutralne dla pła-

cącychpodatki, tj.nieoznaczałybydlanichdodatkowegoobcią-

żenia, a z drugiej zapewniałyby odpowiednie środki na politykę

rozwojuprowadzonąprzez jednostki samorządu terytorialnego,

wdodatkubezuszczerbkudlabudżetucentralnego.Takie rozwią-

zanie pozwoli na uelastycznienie części samorządowej podat-

ków,zmniejszając jej uzależnienienp.odkreowanychprzez rząd

preferencjipodatkowych.Byłbytokolejnyetapreformysamorzą-

dowej,która jest jednymznajwiększychosiągnięćPolskipo1989

roku.

Po 25 latach możemy śmiało powiedzieć, że wykonaliśmy ol-

brzymi skok cywilizacyjny. Obecnie PKB per capita osiągnęło

2/3 poziomu państw „starej” Unii Europejskiej, podczas gdy

w1989rokuwynosiłozaledwie1/3.Nieprzerwanyod20latwzrost

gospodarczyorazwielkipotencjałmłodego,wykształconegopo-

kolenia, dają szansę na to, aby optymistycznie patrzeć w przy-

szłość.

Wydaje się, że główne czynniki naszego sukcesu gospodarcze-

OLGIERD DZIEKOŃSKI
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16 go ostatniego ćwierćwiecza, tj. niskie koszty pracy, bezpośred-

nie inwestycje zagraniczne i prywatyzacja,mają corazmniejsze

znaczenie.Wkrajach rozwiniętych,doktórychaspirujemy,źród-

łem długoterminowego rozwoju gospodarczego są innowacje.

Jednak nie biorą się one znikąd, są efektem dobrej współpracy

pomiędzy administracją publiczną, nauką i biznesem.Państwo

powinnowięc tworzyć rozwiązania iprowadzić takąpolitykę,któ-

rawspiera innowacje i usuwawszelkie barierydziałalności firm.

Wrazzprzestawieniemgospodarki konkurującejniskimikoszta-

mi pracy na gospodarkę opartą na wiedzy, niezbędne jest do-

stosowanie do takiej polityki systemupodatkowego.

OCHRONA PRAW PODATNIKA
Nowoczesny system podatkowy, sprzyjający innowacyjnej go-

spodarce, tosystemopartynazaufaniu iwspółpracy.Prezydent

BronisławKomorowski, po trwających blisko dwa lata pracach,

w grudniu 2014 roku skierował do Sejmu RP projekt ustawy

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-

nych ustaw.Wejście jej w życie może zwiększyć ochronę praw

podatnika i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Fundamentalnązmianę,polegającąnawzmocnieniupozycji po-

datnika,niesiepropozycjabezpośredniegowpisaniadoordyna-

cji podatkowej zasady indubiopro tributario.Nie jest to tylko re-

alizacja kierowanych do prezydenta RP apeli podatników, ale

przede wszystkim wynik świadomej decyzji. Stojąc na straży

KonstytucjiRPniemożnaprzecież tolerować jejnaruszaniaprzez

organyadministracji.Obowiązującazasada–zdaniemTrybuna-

łu Konstytucyjnego –musi znaleźć swój wyraz w decyzjach or-

ganów podatkowych i jeżeli można to zagwarantować zmianą

ordynacji podatkowej, to trzeba to koniecznie zrobić.

W uzasadnieniu do wyroku z 18 lipca 2013 roku (sygn. akt SK

18/09),Trybunał stwierdził: „Zgodniezwymogamikonstytucyj-

nyminiejasnychregulacji podatkowychniewolno interpretować

naniekorzyśćpodatników,awkonsekwencji jeśli takie regulacje

okazują się ostatecznie wieloznaczne, to zgodnie z zasadą in

dubio pro tributario należy opowiedzieć się za rozwiązaniem

uwzględniającyminterespodmiotuobowiązanegodoświadczeń

podatkowych”. Aby słowa te nie pozostały jedynie postulatem

Trybunału, konieczne jest ich normatywne ugruntowanie. Jest

to fundament bezpieczeństwapodatnika,bez któregoniemoż-

nabudowaćkonkurencyjnejgospodarkiopartejna innowacjach.

Podatnik powinien mieć także pewność, że administracja po-

datkowa nie będzie uprawnionaw nieskończoność do badania

jego sumienności w płaceniu podatków sprzed wielu lat. Co

dozasady: zobowiązaniepodatkoweprzedawnia się zupływem

5 lat.Bieg tego terminumożebyć jednak–z różnychpowodów

– zawieszany lub przerywany. Należy więc ograniczyć katalog

przesłanek umożliwiających przedłużanie takiego stanu nie-

pewności.

Państwo nie powinno również doprowadzać przedsiębiorcy

do ekonomicznej ruiny poprzez zajmowanie jegomajątku tylko

dlatego,żeurzędowiniewystarczyłoustawowegoczasuna roz-

strzygnięcie kwestii, czy jest coś winien fiskusowi, czy też nie.

Obecnieorganpodatkowymożezróżnychpowodówrozpocząć

natychmiastowąegzekucjęzmajątkupodatnikanapodstawiede-

cyzji, od której służy jeszcze odwołanie.Jednymz takich powo-

dów jest zagrożenie, żewciągu3miesięcymożedojść do prze-

dawnienia się zobowiązania.

Czy na pewno, w sytuacji, w której urząd był niewystarczająco

sprawnywwyjaśnieniuwątpliwości,dopuszczalne jestkaraniepo-

datnikanawszelkiwypadek iprzekładanierozstrzygnięcianapóź-

niej?Czasamidlaprzedsiębiorcy topóźniej jużnie istnieje.War-

to zauważyć, że instytucję przedawnienia zobowiązania podat-

kowegowielokrotniepoddawałkrytycznejanalizieTrybunałKon-

stytucyjny.

WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI

Według rankingu InnovationUnionScoreboard,któryopierasię



17na25 zmiennychwchodzącychwskład ośmiu kategorii, Polska

zajmuje25.pozycjęna28państw.Zestawienie towskazujenapo-

trzebę prowadzenia horyzontalnej polityki, koncentrującej się

na zasobach ludzkich, aktywności małych i średnich przedsię-

biorstw, kształceniu i działalności naukowej oraz wydatkach

na działalność badawczo-rozwojową.

Jednocześnie wiele z tych wskaźników świadczy o tym, że po-

siadamydużypotencjał.Wśródnichnauwagęzasługująwydat-

ki przedsiębiorstwna innowacjeniezwiązanezB+R,udział osób

z wykształceniem przynajmniej ponadgimnazjalnym w grupie

wiekowej 20-24 lata oraz z wykształceniemwyższymw grupie

30-34 lata. Dynamika w zakresie liczby nowychmarek lub zna-

ków firmowych w stosunku do PKB, kształtowała się w latach

2006-2013 na poziomie ponad 21 proc. średniorocznie, osiąga-

jąc już średnią unijną.

Niewykorzystanemożliwości ciągle drzemiąwśród firm, szcze-

gólnieMŚP,ponieważudziałwydatkówprzedsiębiorstwnaB+R

wPKB stanowi jedynie 25 proc. średniej unijnej. Liczbamałych

i średnichprzedsiębiorstwprowadzącychwłasnądziałalność in-

nowacyjną kształtuje się na poziomie 36 proc. średniej UE, po-

dobnie jak udział sektora tych firm,współpracujących z innymi

przedsiębiorstwamiwzakresie innowacji.Wśródgłównychnaszych

słabości są także niska liczba doktorantów spoza UE (zaledwie

8proc.średniejunijnej)orazniezadowalającyudziałpublikacjina-

ukowych, powstałych przywspółpracymiędzynarodowej.

Dla podniesienia poziomu innowacyjności, a więc również lep-

szej pracy, możliwości samorealizacji i tworzenia struktur dla

konkurencyjnej gospodarki, prezydent RP w marcu skierował

doSejmuprojektustawyozmianieniektórychustawwzwiązku

ze wspieraniem innowacyjności. Opracowanie projektu ustawy

to także efekt kilkunastu debat publicznych organizowanych

wKancelarii Prezydenta RPod 2012 roku.

Projekt wspiera działania szkół wyższych na rzecz kształcenia

zorientowanego na współpracę z gospodarką. Ułatwia karierę

naukową oraz dydaktyczną praktykom z cennym doświadcze-

niem,zagranicznymikrajowym,zachęcamłodych ludzispozaUE

dorobieniadoktoratów,takżewtrybiestudiówniestacjonarnych

w Polsce. Daje większe możliwości uczelniom na bezpośrednie

uczestniczenie w komercjalizacji badań naukowych.

Jednak proponowane zmiany w sferze nauki będą skuteczne

wtedy, jeśli będzie silnypopytnapracebadawczo-rozwojoweze

strony firm.Wsparcie popytu ze strony przedsiębiorstwmożna

wzmocnićprzezodpowiedni systempodatkowy.Dlategowusta-

wiezaproponowanokonkretne,odczuwalnenarzędziedlaprzed-

siębiorców w postaci ulgi podatkowej na prowadzenie działal-

nościbadawczo-rozwojowejwPolsce.Polegaonona tym,żema-

li i średni przedsiębiorcy,którzywydadząna tencel np.100000

zł,odliczająodprzychodów150000zł (wedługprojektuustawy

150proc.wydatkowanej kwoty,bez limitów).Jeśli chodzi oduże

przedsiębiorstwa toprzy 1mlnzłmogąodliczyć 1,2mlnzł (wed-

ługprojektuustawy120proc.wydatkowanejkwoty,bez limitów).

Mechanizmtenprzyczyni się równieżdorozwinięcia iwzmocnie-

nia dobrej współpracy pomiędzy dużymi i małymi firmami, po-

nieważ w wielu przypadkach korzystne będzie zlecenie badań

przez dużą firmę sektorowi MŚP. Szczególnie zwrócono uwagę

namałe i średnie firmy, gdyż to one sąmotorem rozwoju Polski

– stanowią99,8proc.wszystkich firm,zatrudniają 2/3pracow-

ników iwytwarzają ponad połowę polskiego PKB.Wwiększości

cechują się także krajowymkapitałem.Towreszcie w tej grupie

plasują się nowe innowacyjne firmy oraz start-upy.

Projekt ustawy postuluje także zniesienie podwójnego opodat-

kowania inwestycji, które jest jedną z barier w rozwoju

innowacyjności.Dotyczyonoprzedewszystkimfunduszyventu-

re capital, które są istotnym instrumentemdla rozwoju innowa-

cyjnych start-upów. Za pośrednictwem tych funduszy finansu-

je sięprzedsiębiorstwawpoczątkowymetapiedziałalności.Nie

jest to oczywiście jedyna forma wspierania inwestycji, jednak

w tym zakresie – w skali globalnej – nieustannie trwa wyścig



18 oprywatnykapitał inwestycyjny.Wtensposóbpowstałowielenaj-

większych firm na świecie, np.Yahoo,Twitter, Facebook.

Dlategowustawiezaproponowano równieżzachętędozaanga-

żowania kapitału prywatnego w finansowanie innowacyjnych

spółekpoprzez funduszeventure capital, którebędą zwolnione

z CIT. Ustawa definiuje fundusze venture capital jako te, które

przynajmniej 60 proc. swojego portfela inwestycyjnego lokują

w innowacyjne przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku.

Innąważnąkwestiąpodatkowązawartąwprojekcieustawy jest

ułatwieniewspółpracywynalazcówzbiznesem.Wedługobowią-

zującego prawa podatkowego, w przypadku nabywania udzia-

łówwspółce przez inwestora, który płaci za nie pieniędzmi, nie

obciąża się go podatkiem.Wsytuacji zaś, gdy zapłatą za udzia-

ły w spółce jest wartość intelektualna (pomysł), powstaje obo-

wiązekpodatkowyciążącynawynalazcy.Jest tokolejnabariera

na drodze do innowacyjności, którą należy usunąć. Dlatego za-

proponowano zniesienie opodatkowania dla właściciela paten-

tu, wzoru użytkowego, gdy wniesie je do innowacyjnej spółki

wzamianzaudziały.Funduszeventurecapital szczególnie inte-

resują się takimi spółkami.

W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE W DZIESIĘĆ LAT
Prezydent wskazał, że powinniśmy aspirować do najlepszych.

Zaproponował teżosiągalnydlaPolski cel strategiczny.Jestnim

miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych go-

spodarekUnii Europejskiej, które chcemy osiągnąć do2025 r.

Chcąc tegodokonaćkonieczne jestprowadzenieprzez rządho-

ryzontalnejpolityki,wzmacniającwspółpracępomiędzyadmini-

stracją, biznesem i nauką, ale także budując poczucie zaufania

do instytucji państwa,któremająw tymprocesiewłasną,nieba-

gatelną rolędoodegrania.Jesteśmyzobowiązani zapewnićoby-

watelom, przedsiębiorcom, wszystkim podatnikom przyjazne

otoczenie regulacyjne,wtymmądry i stymulujący rozwójgospo-

darczy system podatkowy. Dlatego na propozycje, o których

wspomniałem,należy patrzećwszerszej perspektywie.

Wmojej ocenie zasada in dubio pro tributariomoże okazać się

wprzyszłości szansą dla administracji skarbowej na kreowanie

jej korzystniejszego wizerunku.Administracja powinna być po-

strzegana jakosłużbasprawiedliwa iefektywna.Powinniśmy jed-

nocześnie prowadzić dyskusję o rezerwach, które tkwią w po-

stępowaniuadministracyjnym,o tym,czyprzyzachowaniukon-

stytucyjnej zasady instancyjności i nadzoru sądowego nad po-

stępowaniem,nie należy dążyć douproszczenia systemu?

Jeżeli obywatel nie jest usatysfakcjonowany rozstrzygnięciem

swojej sprawyw I instancji, to państwomaobowiązek zapewnić

mumerytoryczną i pogłębioną analizę problemuw procedurze

odwoławczej.Przyzagwarantowaniuwszelkichkonstytucyjnych

praw,mógłby tegodokonywaćponownie tensamorgan,awwy-

jątkowych przypadkach również sąd.W tym kierunku zmierza-

ją regulacje zawartewuchwalonej z inicjatywyprezydentaRze-

czypospolitej Polskiej 9 kwietnia ustawie o zmianie ustawy –

Prawoopostępowaniuprzedsądamiadministracyjnymi.Zpew-

nością takie rozwiązania służyć będą zwiększeniu kultury dzia-

łania administracji publicznej,w tympodatkowej.



Olgierd Dziekoński urodził się w 1950 roku we Wrocławiu.

Jest absolwentemWydziałuArchitekturyPolitechnikiWrocław-

skiej. W latach 1990-1994 oraz 1999-2000 był wiceprezyden-

temWarszawy.Współtworzyłwarszawskąsamorządnośćpode-

mokratycznym przełomie w 1990 roku. Jest członkiem wielu

organizacji zawodowychm.in.: Krajowej Rady IzbyArchitektów,

ZarząduRadyArchitektów,ZarząduFundacjiMałych iŚrednich

Przedsiębiorstw,ZarząduUniiMetropolii Polskich (1998-2006),

a także Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Polskiej Akademii Nauk (1998-2005).

OLGIERD DZIEKOŃSKI
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 Firma Alsal powstała w  1991 r. 

i obecnie jest to jedna z największych 

firm produkujących i   montujących 

systemowe i niesystemowe konstrukcje 

aluminiowo-szklane dla budownictwa.

Fundamentem działalności firmy są konstrukcje 
aluminiowe i aluminiowo-szklane wykorzystywane 
w budownictwie: wielkogabarytowe przeszklenia, 
aluminiowo-szklane ściany osłonowe, ściany działowe 
typu przesuwnego, balustrady, okładziny elewacyjne 
z płyt kompozytowych oraz ceramicznych, witryny 
bezklasowe, ściany osłonowe aluminiowo-szklane 
o odporności ogniowej EI, wewnętrzne i zewnętrzne 
przeszklone przegrody, drzwi ognioodporne klasy EI, 
drzwi dymoszczelne, drzwi bezklasowe, okna, ogrody 
zimowe, żaluzje i  łamacze światła, dachy szklane, 
ściany całoszklane oparte na bazie konstrukcji 
aluminiowych i stalowych.

Firma uzyskała certy! katy: 

ISO 9001, Certyfikat Zgodności ITB–010/U (Montaż 
lekkich ścian osłonowych z aluminium), Certyfikat 
Zgodności ITB-1380/W  (Drzwi ppoż. rozwierane 
systemu Aluprof MB-78EI), Certyfikat Zgodności 
ITB-1555/W (Drzwi ppoż. rozwierane systemu Yawal 
TM 75 EI), Certyfikat Zgodności ITB-2373/W (Drzwi 
d y m o s z c z e l n e  s y s t e m u  A l u p r o f  M B - 4 5 D ) , 
Certyfikat autoryzowanego Producenta konstrukcji 
aluminiowych w technologii Aluprof, Yawal System.

Politechnika Śląska-Gliwice

Muzeum Lotnictwa Polskiego-Kraków

WFAiIS UJ-Kraków

 ICE Centrum Kongresowe-Kraków 

KONSTRUKCJE ALUMINIOWE 
DLA BUDOWNICTWA



E� !" # $%&'(&)*+, %- ./+01 ) *./0*+2 3 45 !"'),+6 1*. 7- #8/18 9:E : 1-
trum Kongresowe – Kraków, Galeria Bronowice–Kraków, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki, Naukowo–Dydaktyczne Cen-
trum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej – Gliwice, Centrum han-
dlowe Futura Park – Modlniczka, Instytut Zoologii UJ – Kraków, Muzeum 
Lotnictwa Polskiego – Kraków i inne.
Przed %rmą Alsal nowe, kolejne, bardzo ciekawe pod względem tech-
nicznym realizacje. Część już się rozpoczęła – Międzynarodowy Port 
Lotniczy Kraków–Balice, część rozpocznie się w niedalekiej przyszłości. 
W branży budowlanej widać w ostatnich latach bardzo wyraźny trend, 
każda kolejna realizacja, każdy następny obiekt ma być w zamyśle In-
westora i Architekta niepowtarzalny inny niż wcześniejsze. To stawia 
przed projektantami i %rmami wykonawczymi bardzo duże wyzwania 
ale i wymagania na każdym etapie realizacji, od projektowania poprzez 
prefabrykację oraz montaż. Dysponując dużym doświadczeniem, pro-
fesjonalnym zespołem konstruktorów, rozbudowanym parkiem maszy-
nowym, sprawną logistyką  %rma Alsal jest w stanie spełnić najbardziej 
wyszukane życzenia Klientów.

COMARCH–Kraków

Galeria Bronowice–Kraków

Współpracujemy z takimi firmami, jak Aluprof, Yawal, Reynaers, 

Schüco czy Metra. 

Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

WZiKS UJ–Kraków

ALSAL
Niegoszowice 144, 
32–064 Rudawa k. Krakowa
tel. 12 283–87–87
www.alsal.com.pl
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Przedsiębiorczość jest jednym z głównych czynników rozwoju

ekonomicznego ispołecznego–warunkiemkonkurencyjnościgo-

spodarczej i energią napędową dla rozwoju województwa. To

przedsiębiorcyzapewniająmieszkańcomregionumiejscapracy,

wspierają i finansująwieleważnych inicjatywspołecznych.Trze-

ba pamiętać też o tym, że przedsiębiorczość przekłada się tak-

że na finanse samorządów.W tym znaczeniu przedsiębiorcy są

jednymzgłównychpłatnikówzapewniającychdochody jednost-

kom samorządu terytorialnego. Dlatego tworzenie warunków

dorozwojuprzedsiębiorczości,zwłaszcza tej innowacyjnej iopar-

tej nanowych technologiach, jest jednymznajważniejszych za-

dań samorządu.

BOGATY SAMORZĄD, BOGATY REGION
Wostatnich latachwMałopolscesprawniekorzystaliśmyz fun-

duszy europejskich.Wiele ważnych inwestycji infrastruktural-

nych i gospodarczych, a także przedsięwzięć społecznych, któ-

rezmieniłynasz region,niezostałobyzrealizowanychbezwspar-

cia z Unii Europejskiej.

W latach 2007-2013 na realizacjęMałopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego nasz region otrzymał ponad 1,3 mld

euro.Oprócz tego do naszej dyspozycji były także środki z Pro-

gramuOperacyjnegoKapitał Ludzki,ProgramuRozwojuObsza-

rówWiejskich i ProgramuOperacyjnegoRYBY.Wsumie doMa-

łopolski trafiło około 1,8mld euro.

Wnowejperspektywieudałonamsięwynegocjować jeszczewię-

cej.TylkoRegionalnyProgramOperacyjnydlaWojewództwaMa-

łopolskiego na lata 2014-2020 to prawie 2,9 mld euro, oprócz

tegobędziemykorzystaćzewsparciawramachprogramówkra-

jowych i grantów zagranicznych.Unijne pieniądze, które od po-

nad 10 lat trafiają do Małopolski, są dobrze wykorzystane i to

przynosi efekty.

Zdaniem ekspertów,w 2020 roku Polska powinna dogonić kra-

je starejEuropy.Z jednej strony taperspektywazpewnościącie-

szy idajepowodydodumy,zdrugiejoznacza,żezapięć latwspar-

cie z Unii Europejskiej będzie dużo mniejsze. Samorząd woje-

wództwastanieprzedwyzwaniemfinansowaniawielu istotnych

przedsięwzięć zwłasnych pieniędzy.

W tym kontekście szczególnie ważna staje się kwestia budżetu

regionu iniezależności finansowej samorządu.Zasadniczeźród-

ło finansowania zadań województwa to dochody własne, czyli

przede wszystkim udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa i dochody zmajątkuwojewództwa.

Budżet województwa małopolskiego na 2015 rok zakłada do-

chodynapoziomie 1,072mld zł, awydatkiwyniosą 1,183mld zł.

Z tego aż 397 mln zł pochodzi z PIT i CIT. Zdecydowana więk-

szość,boponad75proc.tej kwoty topodatki odosóbprawnych.

Podatkiodprowadzaneprzezprzedsiębiorcówmająwięcogrom-

nywpływ na kondycję finansową regionu.

Wartozauważyć,żedochodywojewództwazpodatkuCITwzro-

sły w 2014 roku o ponad 7,5 proc.w stosunku do roku poprzed-

niego.To daje ponad 20mln zł więcej w kasie regionu. Na pew-

nomiałana towpływzmianawustawieopodatkudochodowym

od osób prawnych, która weszła w życie od stycznia 2014 roku

ipolegałanaobjęciupodatkiemCITspółekkomandytowo-akcyj-

nych.Aleprzedewszystkimtowyraźnyznak rozwojugospodar-

ki regionu, sprawnego przyciągania inwestorów i pobudzenia

przedsiębiorczości Małopolan. To jednoznacznie pokazuje, że

bogaty region i bogaty samorząd powinny być naszym wspól-

nymcelem.

NA CO WYDAJEMY NASZE PIENIĄDZE

Realizujemyambitną,a jednocześniebezpieczną i przemyślaną

politykę finansową, spójną ze Strategią RozwojuWojewództwa

Małopolskiego do 2020 roku oraz krajowymi uwarunkowania-

mi ekonomicznymi. Dysponowanie publicznymi pieniędzmi to

olbrzymiaodpowiedzialność.Jestemprzekonany,żewobecnej

sytuacji samorządpowinienstawiaćna rozwój ipomnażanieka-

pitału regionu.

Dlategow2015rokuna inwestycjezaplanowaliśmyprzeznaczyć

ponad 450mln zł – to około 40 proc.wartości całego budżetu.

Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to transport i łącz-

ność, ochrona zdrowia, kultura oraz rolnictwo.

Inwestowanie publicznych środków musi być uzasadnione,

anakażdywydateknależypatrzećzuwzględnieniemdłuższejper-

spektywyczasowej.Dlatego teżopracowanazostaławieloletnia

prognoza finansowa– jedenzkluczowychdokumentówwarun-

kującychwydatki samorządu regionu.

Zgodniezzałożeniamiaktualnejprognozy,naprzedsięwzięcia re-

alizowanew latach2015-2023przeznaczymy2mld zł.Wwielo-

MAREK SOWA
// Przedsiębiorcy skarbem dla Małopolski



24 letniej prognozie finansowej znajduje się ponad 120 projektów,

programów i zdań, których realizację samorząd województwa

uznał za priorytet.

Wśród nich znalazły sięm.in. inwestycje drogowe i kolejowe, ta-

kie jak: zakuptaborukolejowegodoobsługipołączeńmiędzywo-

jewódzkich oraz pasażerskich w ramach aglomeracji krakow-

skiej, budowa obwodnic: Oświęcimia, Skawiny, Skały, Miecho-

waorazmodernizacjadrogiwoj.nr768Koszyce–Brzesko.Wdo-

kumencieznalazłysię takżewydatkizwiązanezfunkcjonowaniem

Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem wMałopolsce

oraz zarządzania transportem zbiorowym, czyli Małopolskiej

KartyAglomeracyjnej.

Najważniejsze inwestycje w zakresie kultury na kolejne lata to

m.in.remont iprzebudowazabytkowegoTeatru im.JuliuszaSło-

wackiegowKrakowieorazrewitalizacja i rozszerzeniepublicznych

funkcjiobiektówMuzeumOkręgowegowTarnowie.Naszymprio-

rytetem w obszarze edukacji jest projekt Małopolska Chmura

Edukacyjna.Wramachzapewnieniamieszkańcomregionubez-

pieczeństwazdrowotnegoplanowana jestm.in.budowaOśrod-

ka Psychiatrycznegowraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsul-

tacyjną izespołemtechniczno-administracyjnymwSzpitalu im.

św. ŁukaszawTarnowie.

Ważnym zadaniem dla władz Małopolski jest także poprawa

efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów

energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych

wwybranychwojewódzkichzakładachopiekizdrowotnej.Wprog-

nozieuwzględnionezostały również środki nadziałania związa-

nezmelioracją,sątom.in. inwestycjerealizowanewdorzeczugór-

nejWisły, rozbudowa prawegowałuWisły – Przeciszów– Las –

Dwory II i budowazbiornika retencyjnegoBieżanównarzeceSe-

rafie wKrakowie.

WMałopolscewprowadzono jasny iprzejrzystysystemrozdzie-

lania środków finansowych, oparty na przyjętych przez sejmik

województwa kryteriach i zasadach.Cele, na które przeznacza-

mydostępneśrodki finansowe,sąbliskienie tylkoprzedsiębior-

com,ale wszystkimmieszkańcom regionu.

PARTNERSTWO, KTÓRE ZOBOWIĄZUJE

Dzisiaj Małopolska to nowe oblicze nowoczesności: dobrzewy-

korzystane fundusze unijne, wzmocniona infrastruktura, za-

awansowane technologie iogromnypotencjał ludzi tużyjących.

Współpracujemyzorganizacjamipozarządowymi,środowiskiem

naukowym, a także biznesowym.Wielokrotnie jużmówiłem, że

przedsiębiorcy należą do grona najważniejszych partnerów sa-

morządu. Powtórzę to raz jeszcze i dodam: naszych partnerów

traktujemy poważnie i uczciwie. Chcemy stworzyć firmom jak

najlepszewarunki do funkcjonowania i rozwoju.

Władzewojewództwanie tylkowspierajądziałania informacyjno-

promocyjnewtymzakresie,aleprzedewszystkimtworząodpo-

wiednie lokalizacjedlabiznesuwramachspecjalnychstref eko-

nomicznych. Efektymówią same za siebie: obszar Krakowskiej

SpecjalnejStrefyEkonomicznej (KSSE) toobecnie707hektarów

PODSUMOWANIEREALIZACJI II OSI PRIORYTETOWEJ
MAŁOPOLSKIEGOREGIONALNEGOPROGRAMUOPERACYJNEGO

NALATA2007-2013
„GOSPODARKI REGIONALNEJSZANSY”

3267wniosków opłatność
na 691mln zł

2071 podpisanych umów
na923mln zł

2206wybranych projektów
na974mln zł

27 ogłoszonych konkursów

4055 złożonych projektów
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2727 nowychmiejsc pracy

utworzonychwwyniku

realizacji projektów

2138 nowych produktów

i technologii wprowadzonych

na rynek

2070 świadczonych nowych

usług przez

przedsiębiorców

999 wdrożonych rozwiązań

innowacyjnych przez

przedsiębiorców

66 utworzonych

etatów

badawczych

35 laboratoriów

utworzonych

wprzedsiębiorstwach

podzielonych na 28 podstref leżących na terenie 26 małopol-

skich gmin. Krakowski Park Technologiczny – zarządca strefy

– wydał do tej pory blisko 200 zezwoleń na działalność, które

trafiłydo firmz różnychbranż.Wstrefieutworzonoponad17 ty-

sięcymiejscpracy,awysokośćponiesionychnakładówwyniosła

3,8mld zł.

Na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy? Inwestowanie w stre-

fie tomożliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej na spe-

cjalnieprzygotowanym,uzbrojonymterenie,atakżedużeułatwie-

niawkontaktachprzedsiębiorcyzwładzami lokalnymi i admini-

stracją.Przedewszystkimjednak inwestorzymogą liczyćnazwol-

nienie z opłat w ramach podatku dochodowego – wysokość

pomocy publicznej jest zróżnicowana ze względu na wielkość

przedsiębiorstwa.Małe firmy otrzymują najwyższy poziom po-

mocy,którywwojewództwiemałopolskimwynosi55proc.,śred-

nie 45 proc., a duże 35 proc.Ulgęwpodatku dochodowymmo-

gą uzyskać firmy realizujące nowe projekty inwestycyjne, które

spełniają równocześnie dwa kryteria – zainwestują na terenie

SSEminimum100 tys. euro oraz prowadzona przez nie działal-

nośćgospodarcza kwalifikuje się doobjęcia pomocąpubliczną,

co szczegółowo regulują odpowiednie rozporządzenia.

Warto również przypomnieć, że Małopolska jest jednym z nie-

licznychwojewództw,wktórymuwzględnionomożliwośćwspie-

rania budowy i rozwoju infrastruktury StrefAktywności Gospo-

darczej.Z inicjatywyzarząduwojewództwa,wewspółpracyzKra-

kowskimParkiemTechnologicznym iMałopolskąAgencją Roz-

wojuRegionalnego,powstałoCentrumBusiness inMałopolska

(CeBiM), które zajmuje się kompleksową obsługą inwestorów

i eksporterów oraz promocją gospodarcząwojewództwa.

Nasze działania w latach 2007-2013 skupione były na rozwoju

ipodniesieniukonkurencyjnościprzedsiębiorstw,a takżewspar-

ciu komercjalizacji badań naukowych. 27 konkursów przepro-

wadzonych w ramach II osi MRPO 2007-2013 „Gospodarki Re-

gionalnejSzansy”przyniosłoponad2tysiącepodpisanychumów

na923mlnzł.Jakiesą ichefekty?Prawie3tysiącenowychmiejsc

pracy utworzonychwwyniku realizacji projektówdofinansowa-

nych z funduszy unijnych, ponad 2 tysiące nowych produktów

i technologiiwprowadzonychna rynek idrugie tylenowychusług

świadczonych przez firmy z Małopolski – to z pewnością robi

wrażenie.

Gwarancjądalszego rozwojudlamałopolskichprzedsiębiorców

jest także nowy Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-

2020.Aż 240mln euro unijnych dotacji stworzywarunki do bu-

dowaniasilnejpozycjimałopolskich firmwregionie i kraju,a tak-

że na arenie międzynarodowej. Na pomocmogą liczyć zwłasz-

czamałe iśrednie firmy,któreodgrywająkluczowąrolęwproce-

sie rozwoju gospodarczego. Ważną funkcję dla wzmacniania

przedsiębiorczości wMałopolsce pełnią działania zachęcające

do lokowania w regionie inwestycji, w tym właściwa infrastruk-

tura i uzbrojenie stref aktywności gospodarczej. Na takich fun-

damentachmoże powstawać otwarty na innowacje, konkuren-

cyjny i silny sektorMŚPwMałopolsce.

Innym, równie istotnym elementem, jest wspieranie aktywnoś-

ciMŚPnarynkachświatowych.Dziękidotacjom,funduszompo-

REZULTATY
KONKURSÓW



26 życzkowymiporęczeniowymmałopolskie firmybędąmiałyszan-

sęzdobywaćnowedoświadczenia i technologie,awdalszej per-

spektywiekonkurowaćzprzedsiębiorstwamimiędzynarodowy-

mi. Siłą napędową dla ekspansji przedsiębiorców na rynki ze-

wnętrzne będą działania promocyjne skierowane na rozpo-

wszechnianieofertygospodarczej regionu,wtyminnowacyjności,

a także wspieranie procesu inwestycyjnego w regionie. Dzięki

systemowidotacyjnemumożliwebędziewszczególnościwspar-

cie przedsięwzięć polegających na tworzeniu stref aktywności

gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym lub usługowym,

tworzeniepodstawsprzyjającychprzedsiębiorczości,promowa-

nie oferty gospodarczej Małopolski na rynkach zewnętrznych,

a także kreowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych.

WMałopolsce stawiamy na gospodarkę. Na prawdziwy skarb,

którym jest potencjał ludziwykształconych,aktywnych iprzed-

siębiorczych – mieszkańców Małopolski. Jestem przekonany,

że ta inwestycja przyniesie ogromne korzyści dla nas wszyst-

kich.

utworzonych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

EFEKTYURUCHOMIONYCHFUNDUSZYPOŻYCZKOWYCH
I PORĘCZENIOWYCH

14

pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe

1668

poręczeń udzielonych przez fundusze poręczeniowe

126

REGIONALNYPROGRAMOPERACYJNYDLAWOJEWÓDZTWAMAŁOPOLSKIEGO2014-2020
–DLAPRZEDSIĘBIORCÓW

OŚPRIORYTETOWA III. PRZEDSIĘBIORCZAMAŁOPOLSKA
BUDŻET: 240MLNEURO

strefy aktywności gospodarczej
– 60mln EURO

– tworzenie nowych i rozbudowa
istniejących SAGwMałopolsce
(60mln EURO)

promocja postaw przedsiębiorczych
– 18mln EURO

–promocja postaw przedsiębiorczych
oraz
profesjonalizacja usług doradczych IOB

promocja gospodarcza
– 37mln EURO

– promocja oferty gospodarczej
i innowacyjności,wsparcie procesu
inwestycyjnego (27mln EURO)

– aktywnośćmiędzynarodowaMŚP
(10mln EURO)

konkurencyjnośćMŚP
– 125mln EURO

– instrumenty finansowe dlaMŚP
(60mln EURO)

–wdrożenia wynikówprac B+R
(37mln EURO)

– rozwój producentów urządzeń finalnych
do produkcji energii z OZE
(18mln EURO)

– bon na doradztwo
(10mln EURO)

Cel: zwiększanie konkurencyjności
gospodarki, w szczególności,
w zakresie dotyczącymcelu
szczegółowego odnoszącego się
dowzrostu konkurencyjności
przedsiębiorstw, zwłaszcza poprzez
tworzeniewarunkówdla bardziej
elastycznego funkcjonowania
na rynku podmiotów sektora
MŚPorazwzrostu ich znaczenia
gospodarczego



Marek Sowa urodził się 4 lutego 1967 roku w Libiążu. Ukończył

studianaAkademiiGórniczo-HutniczejwKrakowie.Od 1994ro-

kubył sołtysemwsiBobrekwwojewództwiemałopolskim.Sta-

nowiskotozajmowałdo1998roku,kiedytozostałprzewodniczą-

cym rady sołeckiej w tej samej miejscowości (do 2003 r.). Jed-

nocześnie w latach 1994-2002 był radnym Rady Miejskiej

wChełmku,gdziew latach1994-1998wchodziłwskładzarządu

miejskiego.Od1999rokupracowałwUrzędzieMarszałkowskim

Województwa Małopolskiego, zajmował się m.in. przygotowa-

niemi realizacjąOświęcimskiegoStrategicznegoProgramuRzą-

dowego.Wwyborachw2006rokuuzyskałmandat radnegosej-

mikumałopolskiegoz listyPlatformyObywatelskiej.W2007ro-

ku został pełnomocnikiemds. funduszypomocowych i rozwoju

gminywadministracjiwChrzanowie.Wtymsamymroku,pozmia-

niekoalicji rządzącejwojewództwem,zostałpowołanywskładza-

rząduwojewództwamałopolskiego.

W2008 roku został wybrany na przewodniczącego jednej z ko-

misji przyZwiązkuWojewództwRP.W2010rokuuzyskał reelek-

cję do sejmiku. 2 grudnia tego samego roku został wybrany

na urządmarszałkaMałopolski.

MAREK SOWA

// Marszałek Województwa Małopolskiego
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i  ukierunkowanie na pionierskie 
rozwiązania odpowiadające na 
potrzeby polskich i  zagranicznych 
odbiorców – tak wygląda dziś pro-
& l działalności Grupy Azoty. Firma 
znajduje się obecnie w  czołówce 
europejskich producentów nawo-
zów oraz jest krajowym liderem 
w  produkcji tworzyw sztucznych, 
alkoholi OXO, plasty& katorów i pig-
mentów. Grupa Azoty mimo świet-
niej pozycji rynkowej nie zamierza 
jednak stać w miejscu. 7 mld zł – to 
budżet, który zamierza przezna-
czyć na inwestycje do 2020 r.

Grupa Azoty
do 2020 r. przeznaczy 
na inwestycje 7 mld zł.

Grupa Azoty znajduje się wśród 

europejskich liderów produkcji che-

micznej. To $ rma nastawiona na inno-

wacyjne i przyszłościowe rozwiązania. 

Z powodzeniem konkuruje z najwięk-

szymi światowymi $ rmami, oferując 

swoim klientom bogaty portfel pro-

duktów – od nawozów azotowych 

i  wieloskładnikowych oraz tworzyw 

konstrukcyjnych po alkohole OXO, 

plasty$ katory i  pigmenty. Własne za-

plecza m.in. badawcze, projektowe 

i  serwisowe umożliwiają jej prowa-

dzenie także działalności usługowej. 

– W ciągu ostatnich pięciu lat dokona-

liśmy konsolidacji najważniejszych za-

kładów chemicznych w  Polsce w  silną 

grupę kapitałową – Grupę Azoty. Co 

nam to dało? Otóż, dziś jesteśmy jed-

nym z najważniejszych koncernów che-

micznych w  Europie, który odważnie 

i  mądrze inwestuje na świecie. Grupa 

Azoty w  nowej formie to strategiczny 

dla państwa podmiot, który poprzez 

swoją działalność realizuje cele związa-

ne z  innowacyjną przyszłością polskiej 

gospodarki. Ukształtowaliśmy nowo-

czesne zakłady produkcyjne, które dziś 

są siłą i  efektem ogromnego rozwoju 

polskiego przemysłu, za którym Grupa 

Azoty również stoi. Te zakłady dyspo-

nują nowoczesnym zapleczem tech-

nologicznym i produkcyjnym, co satys-

fakcjonuje od lat naszych odbiorców 

– podkreśla Paweł Jarczewski, prezes 

zarządu Grupy Azoty. Konsekwentnie 

realizowana konsolidacja polskiej 

chemii zaowocowała stworzeniem sil-

nej i rozpoznawalnej marki. Jej dalszy 

rozwój i  osiąganie kolejnych ambit-

nych celów możliwe jest dzięki stara-

niom wszystkich pracowników, którzy 

są skupieni wokół jednej, wspólnej 

wizji.

W  2014 r. Ministerstwo Skarbu 

Państwa wpisało Grupę Azoty na listę 

spółek strategicznych.

Grupa Azoty S.A. jest notowana 

na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w  Warszawie od 30 czerwca 2008 r., 

a od 19 listopada 2009 r. jest nieprze-

rwanie notowana w  Respect Index, 

indeksie spółek przestrzegających 

zasad odpowiedzialnego biznesu. 

Ponadto Grupa Azoty S.A. wcho-

dzi w  skład indeksów WIG, WIG30, 

mWIG40, WIG-Poland oraz indeksu 

branżowego WIG-Chemia. Od lutego 

2013 r. należy też do indeksu MSCI 

Emerging Markets obliczanego przez 

amerykański bank inwestycyjny Mor-

gan Stanley. W  marcu 2015 r. Grupa 

Azoty została zakwali$ kowana do 

prestiżowego indeksu FTSE Emerging 

Markets, będącego częścią FTSE Glo-

bal Equity Index Series (GEIS).

Strategia sukcesu
Grupa Azoty zakończyła rok 2014 

przychodami ze sprzedaży na pozio-

mie blisko 9,9 mld zł przy skonsolido-

wanym zysku netto na poziomie 265 

mln zł. Planując dalszy rozwój przyję-

to strategię, w ramach której do 2020 

r. Grupa Azoty zamierza przeznaczyć 

na inwestycje 7 mld zł. W  ramach 

strategii wyselekcjonowano 68 pro-

jektów inwestycyjnych, które obecnie 

znajdują się na różnych etapach pla-

nowania lub realizacji.

Aktualnie spółka pozyskuje środ-

ki na cele założone w  strategii. 23 

kwietnia 2015 r. zarząd Grupy Azoty 

podpisał z  konsorcjum banków pol-

skich umowę kredytu odnawialnego 

z  przeznaczeniem na $ nansowa-

nie potrzeb korporacyjnych, w  tym 

przede wszystkim projektów inwe-

stycyjnych. Dzięki niej Grupa Azoty 

uzyska 1,5 mld zł. Umowa stanowi 

część pakietu $ nansowania długo-

terminowego w  łącznej kwocie 2,2 

mld zł. – Dzięki współpracy z  polskim 

sektorem bankowym będziemy mogli 

wznieść polską chemię na jeszcze wyż-

szy poziom technologiczny. Zgodnie 

z przyjętą strategią do 2020 r. skupiamy 

się na dalszym rozwoju organicznym 

Grupy Azoty oraz fuzjach i przejęciach 

– podkreśla Paweł Jarczewski, prezes 

zarządu Grupy Azoty. Ponadto Grupa 

Azoty jest w  trakcie $ nalizacji nego-

cjowania dokumentacji kredytowej 

z  Europejskim Bankiem Inwestycyj-

nym dla udzielenia kredytu termi-

nowego w  kwocie 550 mln zł oraz 

z  Europejskim Bankiem Odbudowy 

i Rozwoju kredytu w kwocie 150 mln 

zł, które zostaną udzielone na okres 

10 lat. Dzięki zaangażowaniu tych 

środków, Grupa Azoty może wzmoc-

nić pozycję konkurencyjną na świa-

towych rynkach, a  także przyczyni 

się do wzrostu zysków Grupy Azoty, 

a tym samym jej akcjonariuszy.

Ponad 30 proc. – z  7 mld zł zapi-

sanych w  strategii – przeznaczone 

zostanie na projekty korporacyjne, 

czyli takie, które będą budować war-

tość więcej, niż jednego segmentu 

biznesowego. 30 proc. kwoty inwe-

stycji tra$  do Segmentu Nawozy, 

który jest największym segment pod 

względem przychodów w  Grupie 

Azoty. 19 proc. przeznaczono na in-

westycje w segmencie wspierającym 

Energetyka, a  11 proc. w  segmencie 

Tworzywa.

Doskonałość operacyjna
Doskonałość operacyjna to kom-

pleksowe podejście do optymali-

zacji efektywności nastawione na 

długoterminowe, stabilne rezultaty. 

Grupa Azoty – wizytówka polskiej chemii

Szerokie portfolio produktowe – przychody 2014

56%Nawozy
AN, CAN, NPK, AS, ASN             

MOCZNIK
RSM, AMONIAK

GÓRNICTWO: SIARKA, FOSFORYTY

Chemia 25%
PRODUKTY OXO

MELAMINA
MOCZNIK TECHNICZNY

Tworzywa 15% POLIAMID
KAPROLAKTAM

Energia 2% ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁO

Pozostałe 2% USŁUGI LABORATORYJNE
KATALIZATORY, INNA DZIAŁALNOŚĆ
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ty osiągnęła już znaczne synergie, 

a  na poziomie spółek zostały wdro-

żone projekty poprawy efektywności. 

Dążąc do osiągnięcia tych samych ce-

lów na poziomie korporacyjnym i rea-

lizacji strategicznej wizji Grupy Azoty, 

wdrażany jest kompleksowy program 

doskonałości operacyjnej „Azoty 

PRO”, który zakłada wymianę do-

świadczeń i korzystanie z najlepszych 

praktyk w  celu usprawnienia proce-

sów technicznych, technologicznych 

i  zarządczych. Program „Azoty PRO” 

ma przynosić, od roku 2017, ponad 

300 mln zł korzyści rocznie.

Grupa Azoty mimo świetniej pozy-

cji nie zamierza stać w  miejscu. Dziś 

z powodzeniem konkuruje z najwięk-

szymi światowymi ) rmami chemicz-

nymi.

W  krajach Unii Europejskiej zaj-

muje czołowe pozycje w  rankin-

gach producenckich. Grupa Azoty 

planuje dalszy rozwój i  określiła 

nowe kierunki działania, które po-

zwolą zwiększyć zasięg przedsię-

biorstwa.

Gdańsk

Gdynia

Chorzów
Kędzierzyn-Koźle

Puławy

Grzybów

Police

Guben

Tarnów

Grupa Azoty S.A.

Tworzywa (PA6, POM, mody%kacje)

Kaprolaktam

Nawozy azotowe (AN, CAN)

Nawozy azotowe z siarką (ASN, AS)

NAVITRANS sp. z o.o.

Logistyka

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

Logistyka

GZNF Fosfory

Nawozy wieloskładnikowe

Grupa Azoty ATT Polymers

Tworzywa (PA6)
Grupa Azoty Puławy

Nawozy azotowe (AN, RSM, Mocznik)

Melamina

Kaprolaktam

Grupa Azoty Siarkopol

Produkty pochodzenia siarkowego

Grupa Azoty Police

Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP)

Nawozy azotowe (Mocznik)

Nawozy azotowe z siarką (NS)

Biel tytanowa

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

NPK

Stearyna

Grupa Azoty ZAK S.A.

Nawozy azotowe (AN, CAN, Mocznik)

Nawozy azotowe z siarką (CAN)

Alkohole OXO

Plasty%katory

30% 19% 11% 4% 2% 2%32%

PROJEKTY
KORPORACYJNE

NAWOZY ENERGETYKA TOWRZYWA OXOPLASTY MELAMINA PIGMENTY

68 projektów inwestycyjnych

7 mld PLN 2014-2020
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KONFEDERACJA LEWIATAN:

– POPIERAMY PREZYDENCKI PROJEKT ORDY-
NACJI PODATKOWEJ
Prezydenckiprojektordynacji podatkowej zawieraoddawnapo-

stulowanerozwiązaniamającenacelupoprawęwarunkówfunk-

cjonowania przedsiębiorców. Oczywiście, zmiana kilku artyku-

łównie spowoduje,że rozliczenie podatkówstanie się łatwe,ale

jest topierwszyodkilku latdobrzeocenionyprzezprzedsiębior-

ców projekt ustawy – uważa Konfederacja Lewiatan.

Szczególnie oczekiwana jest zasada rozstrzygania wątpliwości

na korzyść podatnikaw raziewystąpieniawątpliwości interpre-

tacyjnych – in dubio pro tributario. Propozycja przepisu brzmi:

„Niedające się usunąćwątpliwości co do treści prawa podatko-

wego rozstrzygasięnakorzyśćpodatnika”.Pozwoli onawyelimi-

nować niejasności i wątpliwości pojawiające się w postępowa-

niach podatkowych oraz w procesie wykładni przepisów prawa

podatkowego.Brakwyrażeniawprzepisach tej zasadypowodu-

je,żewpraktyceorganówpodatkowychdominujezasada indubio

pro fisco, co skutkuje tym, że wszelkie wątpliwości w kwalifiko-

waniudanegozdarzeniagospodarczegosą interpretowaneprzez

urzędników na niekorzyść podatników, przyjmuje się bowiem

domniemanie działania podatnika w celu ukrycia lub zaniżenia

dochodu.

–Wpisanieproponowanegoprzepisudoordynacjipodatkowejsta-

nowićbędziewyrazzaufaniapaństwadoobywatelaorazprzeło-

żysięnapoprawęrelacji pomiędzyadministracjąskarbowąapo-

datnikiem.Zapewni takżemożliwości kontroli administracyjnej

takichdziałań–zauważaPrzemysławPruszyński,sekretarzRa-

dy Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Propozycja wymaga jedynie doprecyzowania, poprzez usunię-

ciewarunku,żenakorzyśćpodatnika rozstrzyganebędą tewąt-

pliwości, których nie da się usunąć.W praktyce obecny zapis

umożliwiał będzie uchylenie się urzędnika od jego zastosowa-

nia,poprzez twierdzenie,żewszystkiewątpliwości dało się usu-

nąć, oczywiście na korzyść organu podatkowego.

W projekcie znajdziemy także propozycję wyeliminowania ab-

surdalnego przepisu art. 70 §6 pkt 1, który instrumentalnie wy-

korzystywany przez aparat skarbowy powoduje, że pięcioletni

okres przedawnienia zobowiązania podatkowego jest fikcją.

Przepis tenpozwala organompodatkowymnazawieszenie bie-

guterminuprzedawnieniawkażdymprzypadku,gdyorganuzna,

że ze względu na upływ terminu przedawnienia nie zdąży wy-

mierzyć zobowiązaniapodatkowego.Służy temuwszczęciepo-

stępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykrocze-

nieskarbowe.Z tego teżwzględupostępowaniakarneskarbowe

wszczynane są także przed wydaniem decyzji określającej zo-

bowiązanie podatkowe.Uchylenie art. 70 §6pkt 1 podniesie po-

ziomrzetelnościoraztransparentnościdziałaniaadministracjipub-

licznej, co będzie skutkowało zwiększeniem zaufania obywateli

dodziałania instytucji państwa,a takżeprzyczyni siędopełniej-

szej realizacji gwarancji ochrony iposzanowania ichpraworaz in-

teresów.

Na aprobatę zasługuje usunięcie warunku, zgodnie z którym

skuteczneskorygowaniedeklaracji następujewtedy,gdydoko-

rekty deklaracji dołączono pismo uzasadniające przyczyny jej

złożenia oraz uchylenie przepisów dotyczących mechanizmu

tzw.korektykosztówwpodatkachdochodowych,którezamiast

pomagać słabszym przedsiębiorcom w trudnych czasach, do-

datkowo im szkodziły.

PREZYDENCKI PROJEKTW RZĄDOWEJ ZAMRAŻARCE
// Wątpliwości podatkowe? Wreszcie na korzyść podatnika

Henryka Bochniarz,

prezydent Konfederacji Lewiatan
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BUSINESS CENTRE CLUB:
– PROPONOWANE PRZEZ PREZYDENTA RP
ZMIANY W ORDYNACJI PODATKOWEJ SĄ

WRĘCZ NIEZBĘDNE DLA PRZYWRÓCENIA
NORMALNYCH STOSUNKÓW NA LINII PODAT-
NICY – ORGANY PODATKOWE.

Wgrudniu2014rokuprezydentBronisławKomorowskipodpisał

i przesłał domarszałka Sejmu prezydencki projekt zmian w or-

dynacji podatkowej i innychustawach.Proponowaneprzez nie-

go zmiany należy ocenić pozytywnie. I tak:

1. Postulowanewprowadzenie do ordynacji zasady in dubio pro

tributario, jest ze wszechmiar potrzebne i pożyteczne. Zasada

ta obowiązujewprawie podatkowymod dawna, jednakwprak-

tyceniezawszebyła respektowanaprzezsądy iorganypodatko-

we, gdyż nie była expressis verbiswyrażona w przepisach pra-

wa.Organystosowały jąniezwykle rzadko,rozstrzygajączregu-

ły wszelkie wątpliwości na niekorzyść podatników.Wyjaśnienia

wymaga fakt, iżwzasadzie tej nie chodzi o rozstrzyganiewszel-

kich wątpliwości na korzyść podatnika w sprawie (prowadzo-

nymwobecpodatnikapostępowaniu), leczwyłączniewątpliwoś-

ci wynikających zwykładni prawa.

Należałoby jednak takżewprowadzić do ordynacji zasadę, jaka

obowiązuje w postępowaniu karnym – in dubio pro reo. Roz-

strzyganie wszelkich wątpliwości na korzyść podatnika, nie tyl-

ko tych prawnych, z całą pewnością zdecydowanie wzmocniło-

by pozycję procesową podatników i zagwarantowałoby niewąt-

pliwienową jakośćwzakresieochrony ichpraw.Prawopodatko-

we jest najbardziej zbliżonedoprawakarnego,opierającego się

napodobnych zasadach,obie dziedziny prawanależą do inkwi-

zycyjnych,wprawiekarnymzagrożeniem jestpozbawieniewol-

ności,wprawiepodatkowym–uszczupleniemajątkupodatnika.

Wątpliwościwynikającezustalonychstanówfaktycznychsączę-

sto przez organy rozstrzygane z niekorzyścią dla podatników.

Zasada ma umożliwić realizację pewności prawa, a więc speł-

niać funkcje upraszczającą i wyjaśniającą prawo podatkowe.

W efekcie ma zapewnić realizację gwarancji ochrony praw po-

datników.Odniesie ona skutek tylko wtedy, gdy nad urzędnika-

mi będzie odpowiedni nadzór ministra finansów, gdy zostanie

przywrócony obowiązek zachowania przez organy podatkowe

obiektywizmu ibezstronnościwprowadzonychpostępowaniach,

tak jak to było na początku lat 90. Obecnie wiemy, jak wygląda

praktyka.

Wspomniana zasada powinna być umieszczona w przepisach

ogólnych, a nie w art. 2a. Budowa każdego aktu prawnego nie

jest przypadkowa. Skoro więc zasady ogólne postępowania re-

guluje dział IV (znajdują się tam wszystkie zasady ogólne), to

wydaje się racjonalne, by i ta zasada znalazła tam swoje miej-

sce.

W uzasadnieniu projektu zmiany ustawy słusznie wskazuje się

nato, iżprzywykładniprawapierwszeństwomawykładnia języ-

kowa.Należydostrzecsłuszne imocneargumentydoktrynypra-

wapodatkowego,któraod lat zwracauwagęnato,żewprzypad-

kuprzepisówprawapodatkowegowinnabyćstosowanawyłącz-

nie wykładnia językowa. Podatnicy, zwłaszcza przy stosowanej

wnaszymprawiemetodziesamoobliczaniapodatku,musząbez-

błędnieodczytywaćprzepisyprawa,anie znająprzecież innych

metodwykładnipoza językową.Wprowadzenie tej zasadymogło-

by znacznie podnieść ochronę praw podatnikówwPolsce.Jeśli

MarekGoliszewski,

prezes Business Centre Club
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pretuje je na niekorzyść podatników.

2. Drugą, godną odnotowania propozycją zmiany ustawy jest

określeniemaksymalnegookresu,o jakimożezostaćprzedłużo-

ny termin przedawnienia zobowiązania podatkowego,w związ-

kuzzawieszeniem lubprzerwaniem jegobiegu (chodzi oart.70

§ 4 o.p.).Zaproponowano, by okres tenwynosił 3 lata.

Wpraktyceproponowanazmianapowodowałabyprzedawnienie

zobowiązańpodatkowychpoupływie8 latodkońca rokukalen-

darzowego,w którym upłynął termin płatności podatku, nieza-

leżnieoddziałańorganówpodatkowych.Obecniepoprzerwaniu

biegu terminuprzedawnieniabiegnieonnanowooddnianastę-

pującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Niestety,wnieskończoność.Przepisart.70§8o.p.stanowiobec-

nie,żenieulegająprzedawnieniuzobowiązaniapodatkowezabez-

pieczonehipoteką lubzastawemskarbowym, jednakżepoupły-

wie terminuprzedawnieniazobowiązania temogąbyćegzekwo-

wane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Prezydenckiprojekt zakładauchylenie tegoprzepisu.Przypom-

niećnależy,żeprzepis tenTKuznał zaniekonstytucyjny.Propo-

nowane zmiany wychodzą naprzeciw wątpliwościom, jakie wy-

rażałTrybunałKonstytucyjny(zob.np.wyrokiP30/11,P26/10czy

P41/10)wobecbrakuwprzepisach terminu,którydoprowadził-

bydowygaśnięcia zobowiązaniapodatkowego.WocenieTrybu-

nałuobecne regulacjenormatywneczyniąprzedawnienie insty-

tucją pozorną, naruszają stabilizację stosunków społecznych

i nie zapewniają podatnikombezpieczeństwaprawnego.Prezy-

dent podzielił te oceny TK.W praktyce obecne przepisy nie za-

chęcają fiskusa do sprawnego prowadzenia postępowań. Krót-

szy terminprzedawnieniamożewefekcieprzyczynićsiędoefek-

tywniejszego poboru podatków. Proponowana zmiana może

więcwyeliminować,aconajmniej znacznieukrócićprzewlekłość

postępowań.WEuropie jesteśmypodtymwzględemwścisłej inie-

chlubnej czołówce.

3.Wręcz rewolucyjna jestpropozycjaprezydentauchyleniaprze-

pisu art. 70 § 6 pkt 1 o.p. Stanowi on, że bieg terminu przedaw-

nienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpo-

czętyulegazawieszeniu,zdniemwszczęciapostępowaniawspra-

wie oprzestępstwo skarbowe lubwykroczenie skarbowe,o któ-

rympodatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzeniepopełnie-

nia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem

tego zobowiązania.

I ten przepis TK uznał za niekonstytucyjny. Słusznie wskazuje

sięwuzasadnieniuprojektu,żewszczęciepostępowaniakarne-

go „w sprawie”nie stanowi okoliczności uzasadniającej nieroz-

poczynanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podat-

kowego lub zawieszenie już rozpoczętego.W praktyce przepis

ten jest od lat instrumentalnie wykorzystywany przez fiskusa

wyłączniew jednymcelu–zawieszeniabiegu terminuprzedaw-

nienia, by dać sobie więcej czasu na prowadzenie postępowań.

Przepisnie służywięcefektywności tychpostępowań,cowkon-

sekwencji powoduje, iżpodatnicypozostająw„nieustannej”dy-

spozycji organówpodatkowych.Doktryna od lat bezskutecznie

zwracała uwagę na ułomność tego przepisu i nadużywanie go

przez organy podatkowe.

Uchylenieprzepisuzcałąpewnościąpodniesieefektywnośćpo-

stępowań imożeznacznieskrócićczas ich trwania.Zmianazca-

łą pewnością będzie dyscyplinująco oddziaływała na fiskusa,

apodatnikomzapewniwiększąstabilizację stosunkówspołecz-

nych.

4. Projekt zakłada uchylenie przepisu art. 239b § 1 pkt 4 o.p.,

a tym samym możliwość nadawania rygoru natychmiastowej

wykonalnościdecyzjomnieostatecznym, jeśli doupływuokresu

przedawnienia jest czas krótszy niż 3miesiące.

I tu od lat organy podatkowe, za pomocą tego przepisu, często

realizowaływyłącznie swoje cele fiskalne,ukrywając brakwłas-

nej efektywności i znówdającsobienieograniczonyczasnapro-

wadzenie postępowań. Nadając decyzjom rygor, w istocie do-

prowadzałydozastosowaniaśrodkaegzekucyjnego,któryprze-

rywałwnieskończonośćbiegterminuprzedawnienia.Totakżedo-

brapropozycja ikonsekwencjawprowadzeniawyżejwskazanych

zmian.

5. Kolejną, pozytywną dla podatników propozycją jest zmiana

przepisuart.81§2o.p.Projektzakładausunięciezprzepisuobo-

wiązkudołączania dokorekty deklaracji pisemnegouzasadnie-

nia przyczyn dokonywanej korekty.Obecnie jest to niepotrzeb-



34 na biurokracja. Analogiczną zmianę proponuje wprowadzić się

w art. 16a kodeksu karnego skarbowego.

6.Takżepozytywnąpropozycją jestuchylenieprzepisówdotyczą-

cychmechanizmówkorekty kosztów (obecny art. 24d u.p.d.o.f.

i art. 15b u.p.d.o.p.).

Przepisywyłączającemożliwość zaliczenia dokosztówniezapła-

conychprzezpodatnikafaktur,odsamegopoczątku ichuchwale-

nia powodowały liczne i uzasadnione emocje.W praktycewywo-

łująogromnetrudnościdla tysięcyksięgowych,gdyżprzepisynie

przewidująwieluwystępującychwobrociegospodarczymsytua-

cji,np.jakliczyćtermindokorektwprzypadkufakturzagranicznych,

którenieposiadająterminówzapłaty.Przepisymiałypoprawićsy-

tuację przedsiębiorców poprzez likwidację zatorów płatniczych.

Spowodowały dodatkową, ogromną biurokrację i liczne kompli-

kacje natury praktycznej,np.konieczność ścisłej kontroli stanów

magazynowych i sprzedanych towarów z różnych partii dostaw.

Szkoda,żetazmianamawejśćwżyciedopierood1stycznia2016

r.Wprzypadku zmian korzystnychdla obywateli,możliwe i zgod-

nezkonstytucją jestuchwalanieprawaznaruszeniemzasady lex

retrononagit.Uchylenie tegoprzepisupotrzebne jest od zaraz.

7. I wreszcie ostatnia proponowana zmiana, która ma wyelimi-

nować konieczność wydawania postanowień w sprawach zali-

czania nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowią-

zańpodatkowych,jeślikwotanadpłatynieprzekraczatrzykrotności

wartości opłaty za list polecony.

Tutaj zwracamyuwagęnaproblem, iżpodatnicyniebędąuzyski-

wali informacji o sposobie zaliczenia istniejącej nadpłaty, co

w konsekwencji dokonywania wpłat podatków będzie genero-

wało kolejne nadpłaty.Zmiana tylko pozornie zmniejszy koszty

funkcjonowania administracji publicznej.

Podsumowanie:Proponowanewprezydenckimprojekciezmian

wordynacjipodatkowej rozwiązaniasąwręczniezbędnedlaprzy-

wrócenianormalnychstosunkówna linii podatnicy–organypo-

datkowe i fundamentalnych gwarancji ochrony praw podatni-

ków oraz stabilizacji stosunków społecznych. Projekt skłania

dorefleksji na tematsensuwprowadzeniawieluzmianwprzepi-

sachprawapodatkowego,którepotemuznaje się zaniekonsty-

tucyjne, czy zagodzącew reguływolnego rynku alboprawapo-

datników.Takiestanowienieprawaprzynosiwięcej szkódniżpo-

żytku ipodważazaufanieobywateli dopaństwa.Należy teżmieć

nadzieję, że prezydencki projekt zmian w prawie podatkowym

jestpoczątkiemautentycznych igłębokichzmianwpolskimsy-

stemie podatkowym, wynikających ze zrozumienia potrzeby

ochrony przedsiębiorczości, jako źródła utrzymania naszego

państwa.
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ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW
I PRACODAWCÓW:
– ZMIANA FATALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

POWINNA BYĆ WAŻNYM ZADANIEM CAŁEJ
KLASY POLITYCZNEJ.
List otwarty prezesaZPPdopremier EwyKopacz:

Wielce Szanowna Pani Premier,

podczas sobotniej konwencji wyborczej Pan Prezydent Broni-

sław Komorowski pochwalił się wniesieniem do Sejmu noweli

doOrdynacjiPodatkowej,zgodniezktórąwszelkieniejasnościbę-

dą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Nie wiem czy Pani wie, co z ową nowelą wyprawiają Pani pod-

władni.

Dokładnie dzisiaj mijają trzy miesiące od czasu gdy prezyden-

ckanowela trafiła doSejmu ibez jakiejkolwiekdyskusjimeryto-

rycznej została zesłana dopodkomisji sejmowej, najprawdopo-

dobniej z zamiarem, żeby nigdy stamtąd niewyszła.

Upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby prezydencką nowelę

uchwalić. O wiele większa, a jednocześnie o wiele mniej istotna

dlaprzestrzeganiaprawobywatelskichnowelizacjaordynacji po-

datkowej złożonawSejmie przez rząddwa tygodnie później (nr

druku sejmowego 3032) została uchwalona i podpisana przez

Prezydenta jużdwatygodnie temu!Czyliwmniej niż2miesiące!

Tymczasem prezydenckie in dubio pro tributario przepadło

wpodkomisyjnych czeluściach!

Zmianafatalnego(wedlezgodnejopiniiwszystkich)prawapodat-

kowegopowinna byćważnymzadaniemcałej klasy politycznej.

Projekt złożony przez Pana Prezydenta Komorowskiego stano-

wi oczywisty wstęp do jego naprawy. Przez złe i niejasne prawo

podatkowe (113. miejsce na świecie według Banku Światowe-

go), zawsze interpretowane na niekorzyść podatnika, tracimy

setki tysięcy miejsc pracy, miliardy dla budżetu, czy zaufanie

doPaństwa.Ograniczamy także szanse na rozwój i konkurowa-

niez innymikrajami,którenie rzucająswoimprzedsiębiorcomta-

kich kłód pod nogi.

JednakdlawyższychurzędnikówMinisterstwaFinansówprojekt

Prezydenta stał się pretekstemdo rozpętania zakulisowej histe-

riiprzeciwtejnoweli.Rozbieglisiępomieście–zapewneuPanirów-

nieżbyli–zprotekcjonalnymkomunikatem,że„Prezydentsobie

wymyślił coś,oczymniemapojęcia”,że „doprowadzidoupadku

Państwa”, bo w Polsce „co drugi przepis jest niejasny”. Dlatego

należy „ją utrącić, tak żebyPrezydent się nie obraził”.

Nie wiem czy Prezydent się obrazi, czy nie, ale przedsiębiorcy

– owszem.

Jak rozumiem, jedną z idei prezydenckiej noweli było zmusze-

nieMinisterstwaFinansówdotworzeniaprostego, jasnego i zro-

zumiałegoprawa.Takieprawo jest jednaknienarękęMinistrom

Szczurkowi iKapicy,ponieważna jegopodstawieniemożnaby-

łoby już w dowolnym momencie, dowolnego podatnika znisz-

czyć lub aresztować, co na podstawie obecnego zbioru chao-

tycznychprzepisówpodatkowych jest jaknajbardziejmożliwe.Wy-

starczy – jakmówił Minister Parafianowicz – nakazać przepro-

wadzenie „kontroli zleconej”,odktórej niemażadnego ratunku.

Nawet dla żonyministra.

CiPanowieniechcąoddać tejwładzy,nawetzacenęniedopusz-

czenia do reelekcji Bronisława Komorowskiego, poprzez jego

ośmieszanie w sprawie noweli in dubio pro tributario, czy sła-

wetnych instrukcjiKapicy,że80%kontroli podatkowychmasię

zakończyć karą.

Cezary Kaźmierczak,

prezesZwiązku Przedsiębiorców i Pracodawców



36 Niewiemczy Pani sobie zdaje sprawę, ale tomniej więcej to sa-

mo, jakby Pani nakazała policji, że 80% legitymowanych na uli-

cy obywateli ma zostać aresztowanych!

Tych rzeczy nie odpuścimy.

MożePani oczywiście to zlekceważyć–nie takie rzeczywprze-

szłości przedsiębiorcyprzełknęli, przełkną i to.Że takmożebyć

świadczy Pani wystąpienie na konwencji prezydenckiej, gdzie

nieraczyłaPanipowiedzieć,gdziesąnp.założeniadonowegopra-

wa podatkowego, które obiecała nam Pani w expose, że będą

dokońcaubiegłego roku,niewspominając jużnp.o założeniach

do Kodeksu budowlanego, nad którymi w pocie, trudzie i znoju

Platformapracuje już8.rok–zatonieomieszkałanasPanipo raz

2351 postraszyć Kaczyńskim.

Otóż informujęPanią,że jasięKaczyńskiegonieboję i corazwię-

cej przedsiębiorców-wyborców „mniejszego zła”również,a jest

nas z rodzinami pięćmilionów. Kłopoty najlepszego i najsilniej-

szego z Was w czasie obecnej kampanii, w dodatku z facetem

wyciągniętymztrzeciegoszeregu,tonajlepszydowódwtej spra-

wie.

Pani Premier! Pani pogoni tych swoich ściemniaczy do roboty,

szczególnie tego,który „rozważanakilkasposobów,przelicza, li-

czy, nie śpi po nocach”! Samym gadaniem już niczego Pani nie

ogarnie, tym bardziej że w tej dziedzinie i tak sromotnie Pani

przegra z premieremPiechocińskim.

Cezary Kaźmierczak,

9marca 2015 r.

FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU:
– POPIERAMY ZMIANY PROPONOWANE
PRZEZ PREZYDENTA

Proponowanaprzezprezydentanowelizacja tozmianyzmierza-

jące w bardzo dobrym kierunku. Niektóre propozycje FOR po-

pierawpełni. Inneproponujeudoskonalić.Odmiennościnaszych

propozycji nie wynikają jednak z różnicy poglądów, a jedynie

z przekonania, że nieco inne środki lepiej będą służyć realizacji

celów przyświecających również projektowi prezydenta. Zwra-

camyteżuwagę,że ich realizacjawymagakompleksowejnapra-

wysystemupodatkowego,którawymagazmianprawnychdużo

szerszych niż przewidziane projektem prezydenta – przypomi-

nają przedstawiciele Forum.

***

Ocena prof.DARIUSZAADAMSKIEGO,

eksperta ForumObywatelskiego Rozwoju:

ProjektnowelizacjiOrdynacji podatkowejprzedstawionySejmo-

wi przez prezydenta RP 9 grudnia 2014 r. (druk nr 3018) stano-

wi pierwszą propozycję nowelizacji tej ustawywcałości podpo-

Leszek Balcerowicz,

przewodniczący rady ForumObywatelskiego Rozwoju



37rządkowanąnadrzędnymcelomstwarzania jaknajlepszychwa-

runków dla działania obywateli i dążenia do ochrony praw po-

datnika.Cele te,podkreślonewuzasadnieniuprojektu (s.4),za-

sługują na pełne uznanie. Są one tożsame z celami projektu

Lepszepodatki.pl.Z tychpowodówzarównocałkowiciepopiera-

my intencjeprojektunowelizacji, jak i liczymynaudziałwprojek-

cie Lepszepodatki.pl ekspertów prezydenckich pracujących

nad projektem nowelizacji. Mamy też nadzieję na wsparcie te-

go projektu przez prezydenta BronisławaKomorowskiego.

Najważniejsze kwestie zawarte w prezydenckim projekcie no-

welizacji, jak również w założeniach Ordynacji podatkowej Fo-

rumObywatelskiego Rozwoju:

Wprowadzenie do Ordynacji zasady in dubio pro tributario. Za-

sada in dubiopro tributariopowinnabyćstosowanaprzezorga-

nypodatkowe,ponieważ–popierwsze– jest fundamentemkaż-

dego cywilizowanego systemu podatkowego. Po drugie, zgod-

niezorzecznictwemTrybunałuKonstytucyjnego, już terazwyni-

ka wprost z konstytucji. Zwracamy jednak uwagę, że brzmienie

tej zasadyzaproponowanewprojekcienowelizacji: „Niedającesię

usunąćwątpliwości codo treści przepisówprawapodatkowego

rozstrzygasięnakorzyśćpodatnika”wpraktycepozwoliłobyor-

ganompodatkowymna unikanie jej stosowania.

Zgodnie zprojektemzasada indubiopro tributariodotyczyłaby

jedynie „wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowe-

go”.Taki jej kształt pomija fakt, iż podstawowemetody wykład-

ni prawniczej pozwalają (formalnie) usunąć każdą wątpliwość

codotreści przepisówprawa.Tymsamymosobastosującapra-

wo zawszemoże uznać, iż nie ma wątpliwości co do treści pra-

wa (nawet jeśli stosuje je wadliwie), co wyłączy możliwość za-

stosowania zasady w kształcie zaproponowanym w projekcie

nowelizacji.

Dlategozasadzie indubiopro tributario,wnaszymprzekonaniu

należynadaćbrzmienie: „Wątpliwościniedającesię jednoznacz-

nie usunąćna tle zebranegomateriałudowodowego rozstrzyga

się na korzyść podatnika”. Dzięki temu, zamiast formalnie nie-

istniejącej kategorii „niedających się usunąć wątpliwości co

doprawa”,klauzula taobejmiewpraktycebardzoczęstowystę-

pującą kategorię „wątpliwości co do faktów”, co ograniczy nie-

bezpieczeństwo unikania jej stosowania przez organy podatko-

we.Ponadto zwracamyuwagę, iż zasada in dubio pro tributario

stanowi przepis ogólny (tzw.klauzulę ogólną).Regułą rządzącą

systememprawnymjestnatomiastwyłączaniestosowaniaprze-

pisówogólnychprzezsprzeczneznimiprzepisyszczególne (lex

specialis derogat legi generali).

Abywięczasada indubiopro tributariomogłaznaleźćpraktycz-

ne zastosowanie, jej celowi muszą odpowiadać przepisy szcze-

gólneOrdynacji. Innymisłowy,zewzględówsystemowychwpro-

wadzenie jej do Ordynacji nie może być lekiem na bolączki in-

nychprzepisówOrdynacji.Wręczprzeciwnie: złeprzepisyszcze-

gólne zablokują stosowanie tej ważnej zasady ogólnej.

Projektnowelizacji zaproponowanyprzezprezydentaRPbardzo

trafniezakładarównież,żeprzepisyOrdynacjiniemogą, jak toma

miejsceobecnie,wprowadzaćwyjątkówpodważających istotę in-

stytucji przedawnienia. Propozycje FOR oraz koalicji popierają-

cej projekt Lepszepodatki.pl idą dokładnie w tym samym kie-

runku.Proponujemynatomiastnieco inneśrodki realizacjiwspól-

nego z projektem prezydenta RP celu: ucywilizowania przepi-

sów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Zamiast maksymalnego dodatkowego okresu, o jaki może zo-

stać przedłużony termin przedawnienia w związku z zawiesze-

niem lub przerwaniembiegu przedawnienia (propozycja nowe-

lizacji art. 70 §4a i § 9 zakłada, iż ten dodatkowyokreswynosił-

by 3 lata), proponujemy dalej idące niż w projekcie prezydenta

ograniczenieprzesłanekpozwalającychnazawieszenie lubprzer-

wanie biegu terminu przedawnienia. Z tych samych powodów

w pełni popieramy propozycję uchylenia art. 70 § 6 pkt 1 Ordy-

nacji, czyli wykreślenie spośród okoliczności uzasadniających

nierozpoczynanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania

podatkowego (lub zawieszanie już rozpoczętego) przesłanki

wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe

lub wykroczenie skarbowe. Mamy nadzieję, że nowelizacja Or-

dynacji podatkowej w kształcie zaproponowanym przez prezy-

dentabędziepierwszymkrokiemnadrodzekoniecznychzmian

systemupodatkowegowPolsce.



IRENA OŻÓG
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Niema dobrych podatków,

są tylkomniej lub bardziej złe

J.B.Say –XVIII-XIXw.

Na system podatkowy składają się dwie wzajemnie powiązane

części:

Część pragmatyczna

Koncepcja opodatkowania realizująca cele polityki gospodar-

czej państwa i jej legislacyjny kształt

Częśćwykonawcza

Organizacja wymiaru, poboru, kontroli i egzekucji podatków.

Systemowo, logicznie i technicznie obie części systemu podat-

kowego są z sobą ściśle sprzężone:

część pragmatyczna określa

zadania części wykonawczej

częśćwykonawcza przesądza

o skuteczności systemu,

z najdalej idącymi konsekwencjami w jego ocenie

Jak przedsiębiorcy oceniają systempodatkowy?

Teza 1.

Władza publiczna należycie nie ocenia i nie docenia związku

przyczynowo-skutkowegomiędzysystemempodatkowymikon-

dycją biznesową firm a strumieniempieniędzy z podatkówpły-

nącychdobudżetupaństwa.Brak rzetelnejocenyskutkówregu-

lacji podatkowychwszerszymwymiarzeekonomicznym ipraw-

nym–zarównonaetapie tworzeniaprawa, jak i na etapie stoso-

wania prawa – powoduje, że system podatkowy ma „ciemne”

strony.

Teza 2.

Niemalże normą stała się niepewność co do zasad opodatko-

wania.

Na przykład opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej po-

datkiemdochodowymburzywielestrategiibiznesowych,wszcze-

gólności wprzypadku firm rodzinnych,gdyż eliminuje pasywne

finansowanie, a zatemogranicza rozwój przedsiębiorczości.

Spółkakomandytowo-akcyjna, jakodogodna ibezpieczna forma

prowadzenia działalności gospodarczej, znika z przestrzeni bi-

znesowej i jest to cena za optymalizację podatkową z jej

użyciem.

Teza 3.

Niestabilność stanowiskawładzy podatkowej co do interpreta-

cji prawa.

Dyskrecjonalnie zmieniają się interpretacje prawa bez zmiany

przepisów,a to tworzypułapki podatkowe,bopodatnik nie spo-

dziewa się takich zachowań. Jest to ważne w związku z tym, że

wostatnimczasieznacznieograniczonozakresochronnywiążą-

cej interpretacji przepisówprawapodatkowego inadalminister

finansów zamierza tę ochronę ograniczać. Przykładów jest aż

nadto, choćby opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

premii pieniężnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych

restrukturyzacji spółek,czy–co jest już kuriozum–podatkiem

PITsymbolicznego pączka dla pracownikaw tłusty czwartek.

Teza 4.

Rośnie ukryty fiskalizm.

Rozszerzają się przepisy pozwalające na podwójne ekonomicz-

ne opodatkowanie na przykład zyskówspółek, czy też niezdefi-

niowanychwprawienieodpłatnychświadczeń.Podatnikniewie,

IRENA OŻÓG
// Jak przedsiębiorcy postrzegają system podatkowy i jakich zmian oczekują



40 co go czeka w tym zakresie, np. ostatnio wprowadzono nieko-

rzystne dla podatników przepisy dotyczące tak zwanej niedo-

statecznej kapitalizacji,czyopodatkowaniewPolscedochodów

kontrolowanychspółek zagranicznychCFC (ControlledForeign

Company).

Tozmuszapodatnikówdoprofesjonalnegoplanowania finanso-

wego,takżeplanowaniapodatkowego,równieżnierzadkodo„wy-

chodzenia” do przyjaznych jurysdykcji podatkowych, a także,

prowokujedoucieczkiwszarąstrefę.Tu teżniemiłaniespodzian-

ka–natransparentnychpodatnikówministerstwoprzygotowu-

jeklauzulęobejściaustawyzsankcją finansowąniestosowanąna-

wet wobec oszustów podatkowych.

Teza 5.

Wzrastaopresyjnośćsystemupodatkowego,czegoprzykładem

jestwprowadzeniesolidarnej odpowiedzialnościwpodatkuVAT

przybrakuwtymzakresiedostatecznychprawnych instrumen-

tówochrony interesówrzetelnychpodatników.Masowowszczy-

na się postępowania karne skarbowe w zupełnie błahych spra-

wach.

Teza 6.

Organypodatkowe iskarbowewykorzystująprzepisyprawapo-

datkowego niezgodnie z celem tych przepisów, co podważa za-

sadę państwa prawa i wywodzone z niej inne zasady, np. pew-

ności podatnikawobec prawa, a nawet zasadę legalizmu.

Teza 7.

Toczy się walka na śmierć i życie w sporach podatkowych.

NiewystarczynawetwyrokTrybunałuKonstytucyjnegowspra-

wie skargi konstytucyjnej, żeby zakończyć taki spór.Minister fi-

nansów broni się przed wprowadzeniem do prawa podatkowe-

go zasady in dubio pro tributario.

Teza 8.

Zaburzone są relacje między przedsiębiorcami a organami po-

datkowymi.Z jednej stronywiele instrumentówprawnychmają-

cych służyć przedsiębiorcyma charakter fasadowy, np.media-

cje, rozprawa administracyjna, kredyt podatkowy,ograniczenie

czasutrwaniakontrolipodatkowych.Zdrugiej–administracjapo-

datkowa ciągle nie ma dostatecznego oprzyrządowania logi-

stycznegoorazmerytorycznegowsparcia;projekte-Podatki jest

niekompletny, co będziemiećwpływ na te relacje.

Administracja realizuje wytyczne, bo za to jest oceniana.

Podsumowanie.

Ze sztuką opodatkowania jest jak ze skubaniemgęsi:

trzeba tak je skubać, by jak najwięcej pierza uzyskać

przy jak najsłabszym syku

J.B.Colbert –XVII w.

Czy jest nadzieja na „dobry”systempodatkowy?



Dr Irena Ożóg jest doradcą podatkowym. Absolwentka Szkoły

Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH wWarszawie),

w której w 1991 roku obroniła pracę doktorską z finansów pub-

licznych. Uczestniczyła w kilku stażach i licznych szkoleniach

zagranicznych z zakresu prawa podatkowego.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1976 roku w Instytucie Nauki

i SzkolnictwaWyższego wWarszawie.W latach 1983-1998 pra-

cowaławMinisterstwieFinansów,od 1990roku jakowicedyrek-

tor, od 1992 roku jako dyrektor Departamentu Podatków Bez-

pośrednich,następnie jakowiceminister finansówodpowiedzial-

na za podatki (2001-2003). Była członkiem Państwowej Komi-

sji dosprawDoradztwaPodatkowego.Dr IrenaOżóg jestautorką

wieluekspertyzzzakresuprawapodatkowegodlasejmowejKo-

misji FinansówPublicznych.Jestministremds.politykipodatko-

wej wGospodarczymGabinecie Cieni BCC, ekspertemPolskiej

RadyBiznesu,członkiemRadyPodatkowejKonfederacji Lewia-

tan; współpracuje również z konfederacją Pracodawcy RP.Jest

teżautorkądziewięciuksiążek i okołostupięćdziesięciuartyku-

łów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu.

Od 1991 roku jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej

wWarszawie, w której prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziedzi-

ny prawa podatkowego oraz finansowego.

DR IRENA OŻÓG
// Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.
Minister ds. polityki podatkowej w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club
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Najczęściej wszyscy czepiają się prawa,w tymprzedewszystkim prawa podatkowego imają rację.Trzeba pamiętać, że prawo jest narzę-

dziem realizacji określonej polityki. Polityka natomiast, jak twierdził Arystoteles, to określenie celów (dalekosiężnych) i środków oraz na-

rzędzi służących do ich realizacji.Mętne określanie celów przez polityków niemoże prowadzić do ich realizacji nawet przez najdoskonal-

sze sposoby i narzędzia. I tu pojawia się najważniejszy czynnik – człowiek.

Ten człowiek, który bardzo często przeszkadza przedsiębiorcy, to urzędnik nieznający bądź nierozumiejący stwierdzenia zawartego we

wstępie do konstytucji – „równi wprawach i w powinnościachwobec dobrawspólnego –Polski”.

Czy urzędnik traktuje przedsiębiorcę jak równego sobie? Najczęściej czuje się on ramieniem państwa, zapominając o tym, że jest to do-

browspólne.Wszyscypamiętamy, jakwicepremier iminister finansówprof.Kołodkomówił,żekażdypodatnik topotencjalnyzłodziej.Czy

tak należy kształtować podejście urzędnika dopodatnika?Czy dzisiaj jest inaczej?

Pod jaką presją działają urzędnicy, gdy generalny inspektor kontroli skarbowej, na odprawie w Krakowie, stawia przed dyrektorami izb

skarbowychobowiązekconajmniej80-procentowej efektywności kontroli podatkowych?Jak tosięmadowypowiedzipanipremier,żepo-

nad 90 proc. podatników to ludzie uczciwi?

Jeśli nie zmieni się sposobumyślenia urzędników,uzurpujących sobiewładczośćwobec obywateli, to żadne zmiany prawa nie przyniosą

efektów.Jest zadziwiające,żearogancjawszechwiedzącychurzędnikówwobecwłaścicieli firm jestdzisiajwiększaniżwokresie,gdyprzed-

siębiorca był wrogiem klasowym.

Trzebamieć równieżświadomość,żeprawo–wtymprzedewszystkimpodatkowe– jest tworzoneprzezurzędników imożnaodnosićwra-

żenie, że dla urzędników. I nie chodzi tuwcale o prawo formalne.

Można się dziwić, że rozporządzeniem ministra finansów reguluje się to, jakie rodzaje przypraw ma stosować się do potraw w barach

mlecznych, aby nie utracić prawa dodotacji do surowców zużytych dowyrobu posiłków.Tuwłaśnie łatwo dostrzec tworzenie płaszczyzn

kontroli dla urzędników.Towłaśnie urzędnicymnożą ilość regulacji prawnych, abywykazać swą niezbędność.

Wpodatkudochodowym,wmomencie jegouchwaleniaw1991 r.było 18prostychpunktówmówiącycho tym,czegonieuznajesię zakosz-

ty uzyskania przychodów.Dzisiaj jest tych punktów kilkadziesiąt –w dodatku dzielą się na podpunkty i litery! Skoro są to przepisy szcze-

gółowe,wyłączające stosowanie przepisu ogólnego,mówiącego, że kosztami sąwszelkie koszty poniesionew celu uzyskania przychodu,

to jak w tymwszystkimma się zachować przedsiębiorca?Taki gąszcz przepisów to zastawione przez urzędników sidła, w które podatnik

musi kiedyś wpaść. To urzędnicy ministerstwa, tworzący przepisy, dają możliwość dla swoich kolegów z urzędów skarbowych i urzędów

kontroli skarbowej urządzania polowań na przedsiębiorców.

Jakskutecznyminarzędziamiposługują sięurzędnicyświadczy fakt zablokowania inicjatywyprezydentaRPdotyczącej rozstrzyganianie-

jasności przepisówpodatkowychnakorzyść podatników.Zasadę tęmożnawywieść z treści konstytucji!Mimo to jasne jej wyartykułowa-

nie wOrdynacji Podatkowej urzędnicy resortu finansówuważają za zagrożenie dla ichwładztwa.

KAZIMIERZ CZEKAJ
// prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej,
radny sejmiku województwa małopolskiego,
przedsiębiorca – piekarnia Rafapol



Polskamadojrzały, alemocno skomplikowany iwpływający coraz bardziej negatywnie na atrakcyjność inwestycyjną systempodatkowy.

Możewięcwarto napoważnie podjąć debatę nad jego nowymkształtem, zamiastmarnować energię na dyskusję o in vitro lub nauczaniu

religii wszkole?Tosprawyważne,ale niedecydująceo zamożności Polski i Polaków.Apodatki –decydują.WartowrócićdopoglądówAda-

maSmitha, który 200 lat temu głosił, że podatkimają być proste, tanie w poborze i niemogą zniechęcać do ich płacenia.

Najłatwiej chyba zmienić system podatku dochodowego PIT i CIT.Może jeden podatek dochodowy dla wszystkich– np. 17 proc. (bez ja-

kichkolwiekulg).Przecież realneopodatkowaniedochodówosobistychwostatnich latach to 15 i 22proc.(zulgami),anie 18 i 32proc.Wte-

dy nie będzie potrzeby stosowania „optymalizacji podatkowej”przez rozsądnych i zapobiegliwych. Kwota wolna od podatku (odpowied-

niowiększaniżobecnie i powiązananp.zwielkością rodziny)mogłabystanowićswoistąulgępodatkową ibyćodliczana jedynieprzez tych

o najniższych dochodach rocznych (np. do 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – w 2015 r. byłoby to

około 48 tys. zł rocznie). Podatek dochodowy to tylko 8 proc. dochodówpaństwa.Zaryzykuję tezę, że po zmianach będzie więcej.

PodatekVATwymagazaśgeneralnegouporządkowania–nie zmian.Jegodzisiejszestosowanie i interpretacjaorazpoziomskomplikowa-

nia zapisówustawyprowadządoswoistej odmianyzabawywpolicjantów i złodziei.Obie stronydziałająnajczęściejwdobrejwierze,zgod-

nie zobowiązującympraweminiemożna imprzypisaćumyślnościdziałania.Alemówi się:dura lexsed lex (twardeprawo,aleprawo),aza-

pomina o innych premiach: legs ab omnibus intellegi debent (ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich) i lex est ars boni et aequi

(prawo jest sztuką zachowania dobra i sprawiedliwości).Trzeba zacząć odprostych zmian (np.ujednolicenia stawek na podobneproduk-

ty, np.wodę gazowaną i niegazowaną).Może kasowametoda rozliczaniaVAT...

Niestety, dyskusja w Polsce o podatkach trwa już ponad 20 lat. Postulaty się nie zmieniają. System podatkowy też.Mądre, jasne, niebu-

dzące nadmiernych wątpliwości interpretacyjnych podatki mogą być kołem rozruchowym dla gospodarki, w tym dla konsumpcji i inwe-

stycji, które są niezbędne do tego, aby „się kręciło”dobrze.Awięc gospodarka –mądrzy po szkodzie, podatki –mądrzy po szkodzie!

ANDRZEJ ZDEBSKI
// prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie,
prezes zarządu Krakchemia SA

Inwestowanie w rozwój firm bardzomocno utrudniają obowiązujące w Polsce stawki amortyzacyjne. Podstawowa stawka dla budynków

wynosi 2,5 proc. rocznie, co oznacza, że nakłady poniesione nawybudowanie obiektu zostaną rozliczone dopiero po40 latach.Wynika to

z prostego przeliczenia: 2,5 proc. x 40= 100 proc.

Wdzisiejszych czasach,gdzie tyle pisze się o innowacyjności,potrzebie przekwalifikowywania się i konieczności zmianwciągu życia zawo-

dowego,określanie40lat jakopodstawyrozliczanianakładówjestdemotywujące.Ponadtowzupełnie innysposóbzużywasiębudynek,wktó-

rymdziała fabryka chemikaliów, inaczej biurowiec, inaczej przedszkole.Adlawszystkich obowiązuje taka samastawka amortyzacyjna!

Amortyzacja powinna być pomocna także w spłacie kredytów zaciągniętych na inwestycję, jako że obniża kwotę zysku, czyli ułatwia za-

chowanie płynności i spłatę rat kapitałowych.Problemw tym, że obecnie banki udzielają kredytów inwestycyjnych na dużo krótsze okre-

sy niż 40 lat, czyli 10-15 lat.Wydaje się, iż Ministerstwo Finansów, zamiast wprowadzać ulgi inwestycyjne do systemu podatkowego i do-

datkowo ten system komplikować, powinno zaufać polskim przedsiębiorcom i uelastycznić stawki amortyzacyjne.Oczywiście, należy to

zrobićwokreślonymprzedziale,alenapewnoniebędziewtedy tak,żewszyscywybiorą stawki najwyższe.Jeżeli zaś stawki zostanąutrzy-

mane, to napewnoczęśćobecnych inwestorównie dożyje dnia rozliczenia podjętych inwestycji...Analogiczneuwagimożnawnieśćdo in-

nych stawek amortyzacyjnych, szczególnie do stawek dotyczących inwestycji w obcych środkach trwałych.

PAWEŁ NIKLIŃSKI
// wiceprezes Targi w Krakowie Sp. z o.o.





Prawo farmaceutyczne ściśle reguluje obrót produktami leczniczymi. Każde z ogniw – wytwórca, hurtownia, apteka –musi spełnić sze-

reg wymogów, aby uzyskać stosowne zezwolenie. Prawo reguluje także, zapewne z troski o pacjenta, jakie wykształcenie musi posiadać

osobawydająca leki w aptece – tytułmagistra farmacji lub technika farmacji.

Jednocześnie zgodnie zprawemfarmaceutycznym,akonkretnie jegoartykułem71,pozaaptekami ipunktamiaptecznymimożnaprowa-

dzić sprzedaż lekówprzez:

– sklepy zielarsko-medyczne,

– sklepy specjalistyczne zaopatrzeniamedycznego,

– sklepy ogólnodostępne.

Przewidziano rozporządzenie określające kwalifikacje osób wydających produkty lecznicze w tych miejscach, jednak oczywiście żadne

zezwoleniena ichprowadzenienie jestwymagane.Wsklepachogólnodostępnych (czyli dostępnychdlakażdego)osobawydającaproduk-

ty leczniczepotencjalnemupacjentowimusiposiadaćconajmniejwykształcenieśrednie iwiedzęwzakresiezastosowaniasprzedawanych

produktów leczniczych oraz przechowywania sprzedawanych produktów leczniczych nabytą z informacji zawartychwulotkach załączo-

nych do tych produktów.Czy tenwymóg jest faktycznie spełniony – zapewne nie.

Cowięcej,wykazysubstancji czynnychdopuszczonychdoobrotuwsklepachogólnodostępnych i produktówdostępnychdozakupuwtych

sklepach nie były zmieniane od2010 roku,awięc przez 5 lat.Niewiadomo też, czymkierował się prawodawcaustalając niebywale skom-

plikowanekryteria określające, jakie produkty leczniczemożnasprzedawaćwsklepachogólnodostępnych–sąonekazuistyczne i niejas-

ne, a trudnowymagać zrozumienia nazw surowców farmaceutycznych przez osoby prowadzące te sklepy. Lepszym rozwiązaniemwyda-

je się ustalenie przy dopuszczeniu do obrotu leku jegomiejsca sprzedaży, np. apteka lub pozostałe punkty sprzedaży.

Jeszcze innaciekawostka–ustawodawcanakazujestosowanienaopakowaniachzapisu„Lekwydawanybezprzepisu lekarza–OTC”.OTC

to skrót angielskiego zwrotu, nieznanegowiększości farmaceutów, co dopiero szaremu człowiekowi.A co z Ustawą o języku polskim?

Prawodawca nakłada na Farminę obowiązekwypełniania sprawozdań dla GłównegoUrzęduStatystycznego.Obecnie jest ich tyle, że zaj-

mujesię tymdoraźnieokoło5osób.Gdybyzlecić tozadanie jednemupracownikowi–wypełnilibyśmyetat.Ostatniootrzymaliśmywezwanie

–napodstawieRozporządzenia RadyMinistrów z dnia 9 sierpnia 2013 r.w sprawie programubadań statystycznych statystyki publicznej

na rok2014–dowypełnienia kolejnego8-stronicowegodokumentu.Jegowypełnienie zajmiekilkadni.Jakociekawostkędodam,żespra-

wozdanie Z-12 obejmuje 20 procent firm (wylosowanych) zatrudniających powyżej 9 osób, a rozporządzenie przewiduje na to badanie

2 359 500 zł – w budżecie GUS.Natomiast art. 30 pkt 3 ustawy o statystyce publicznej zobowiązuje firmy do przekazywania nieodpłat-

nie informacji i danychstatystycznychdotyczącychprowadzonej działalności i jejwynikóww formach i terminachustalonychw rozporzą-

dzeniach.

WOJCIECH ŚWIDERSKI
// prezes zarządu Farmina sp. z o.o.





Wprawie podatkowymmożna znaleźć wiele przepisów utrudniających funkcjonowanie przedsiębiorcom.Wiele z nich jest skutkiem nie-

dbałego, pospiesznego uchwalania tego prawa.A zmianywprawie podatkowymwinny byćwprowadzanew sposób przemyślany.

Koronnymprzykładem fatalnych skutków przyspieszonej legislacji w zakresie przepisów prawa podatkowego są przepisy – wprowadzo-

neustawąz 16 listopada2012 rokuo redukcji niektórychobciążeńadministracyjnychwgospodarce–okorekcie kosztówuzyskaniaprzy-

chodów i zmianie w zakresie uregulowań tzw. „złych długów”w ustawie VAT.W wielu sytuacjach jedynym skutkiem zmienionej regulacji

jest zwiększanie obciążeń podatkowych przedsiębiorców.

Postulujączmianywprzepisachpodatkowychnależy jeszczepamiętać,żekażdyprzepis jest interpretowany i stosowany lubnie,przezor-

ganypodatkowe.Niepokojące jest zjawiskoniestosowaniaprzepisówordynacji podatkowej „niewygodnych”dlaorganów lub też instrumen-

talne ich stosowanie w celachwyłącznie fiskalnych.Przykładem tych pierwszych jestm.in. art. 200aOrdynacji Podatkowej, umożliwiają-

cy przeprowadzenie rozprawyw toku postępowania odwoławczego lub art. 274 § 1 pkt 1, umożliwiający skorygowanie przez organ podat-

kowy oczywistych omyłek w zeznaniu podatkowym. Są to uregulowania dla organów podatkowych w zasadzie nieistniejące. O tych dru-

gich niejednokrotnie wypowiadali się specjaliści i organizacje pracodawców. Są to przede wszystkim przepisy umożliwiające przerwanie

bieguprzedawnieniazobowiązaniapodatkowego,czy teżprzepisyumożliwiającenadanie rygorunatychmiastowejwykonalnościdecyzjom

nieostatecznym.Wniosekz tego taki,żenie tylkosamatreśćprzepisówprawapodatkowego jest istotnadlaprzedsiębiorcy.Pozostajewie-

le do zrobienia w zakresie egzekwowania od organówpodatkowych przestrzegania przepisów prawa oraz ichwłaściwego stosowania.

MAŁGORZATA PISZCZEK
// doradca podatkowy, MKP Lewiatan

Systempodatkowy jest wysoce skomplikowany, co skutkuje jego różnorodną interpretacją.A przecież przedsiębiorcy chcą płacić podat-

kiwwarunkachczytelnegoprawa,którego interpretacja i sposóbegzekwowanianieograniczadziałalności gospodarczej.Wniejasnychsy-

tuacjach urzędy skarbowemogą obawiać się podejmowania decyzji na korzyść podatnika, aby nie być podejrzanym o korupcyjną z nim

współpracę.Od lat przedsiębiorcy zwracają uwagę, że nie tylko wysokość stawek, ale przedewszystkim interpretacja prawa podatkowe-

go jest ich główną zmorą.

Jednym z najważniejszych źródeł problemówprzedsiębiorców jest interpretacja podatkuVAT.Z jednej strony to paradoksy związane np.

z różnymistawkaminapodobnetowary,azdrugiej– interpretacjedotyczącestawekorazodpisów.Podobnie jestwprzypadkuakcyzy.Przy-

kładem jest tubranża tytoniowa i konsekwencjewyśrubowanej akcyzy,coprzełożyłosięnaspadekwpływówdobudżetupaństwa,rozrost

szarej strefy oraz zagrożenie funkcjonowania wielu przedsiębiorców.A jeśli do tego dodać pozapłacowe koszty pracy, które postrzegane

są jakoukryta formapodatków,konieczność zapłatypodatkuprzy równoległychzatorachpłatniczych,czy czasoczekiwaniana zwrotpo-

datku, to są to czynniki niesprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości.

Dlategowłaściciele firmoczekująpilnychdziałań.Pozytywnieoceniająprojektzmianwordynacjipodatkowej,przedewszystkimpoprzezwpro-

wadzenie zasady in dubio pro tributario,abywprzypadkuwątpliwości dotyczących interpretacji podatkowych,były one rozstrzygane zaw-

szenakorzyśćpodatnika.Pozwoli to na zmianę zachowania urzędnikówskarbowychoraz sposobuorzekania przez sądy.Podobniewspra-

wie zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia podatkowego czy też możliwości nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności

decyzjomnieostatecznym. Istnieje jednak konieczność gruntownej zmiany systemupodatkowego poprzezwprowadzenie nowego kodek-

su podatkowego,co zpewnością nie będzie łatwe ani proste, awymagaćbędziewparlamencie zgodywszystkich sił politycznych.

MAREK PIWOWARCZYK
// wiceprezes zarządu Business Centre Club,
kanclerz Loży Małopolskiej BCC
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Wfirmach zajmujących się importem i dystrybucją win jednymz najbardziej doskwierających utrudnień są tzw.banderole.

Zakup i sprzedażnapojówzawierającychalkohol towPolscedziałalnośćkoncesjonowana,apozapodatkamidochodowymiVATobrótwi-

nemobjęty jest także podatkiem akcyzowym.Jesteśmy jedynympaństwemUnii Europejskiej, które nakazuje oznakowanie win znakami

akcyzy,czyli banderolami.Jestdodruk„ścisłegozarachowania”–każdabanderolamaswójunikatowynumer.Abyzakupbanderolbyłmoż-

liwy, importer win zobowiązany jest raz do roku zgłaszać zapotrzebowanie na nie oraz składać wniosek o ich nabycie i wydanie. Sposób

przechowywania i przemieszczania znaków akcyzy jest ściśle określony i musi być rejestrowany. Ponieważ na teren Polski niemoże wje-

chać wino bez trwale naklejonego znaku akcyzy, aplikowanie banderol musi się odbyć u producenta wina. Banderole nie są drukiem sa-

moprzylepnym,więc ręczna „zabawa”z aplikowaniemkleju i ich nakładaniemnabutelki przysparzaproducentomsporo kłopotów i zwią-

zana jest zdodatkowymi kosztami.O ile precyzyjniewiadomo, jak oklejać znakami akcyzybutelki, to naniesienie banderol na opakowania

zbiorcze (beczki, czy opakowania typu Bag in Box) wymaga złożenia każdorazowo do urzędu celnego wniosku o wskazanie sposobu ich

aplikowania.Niewłaściwie lubnietrwalenałożoneznaki akcyzy (naco importerniemawpływu)mogąwwynikukontroli prowadzićdoutra-

ty prawa do obrotuwinami.

Liczbaprocedur ipowinności,dokumentów,wniosków ipozwoleńzwiązanychzobowiązkiemposługiwania siębanderolami, liczbaurzęd-

ników i innychosóbzaangażowanychwprocedury związanezestosowaniemznakówakcyzy–niemają racjonalnegouzasadnienia.Jedy-

nym sensownym rozwiązaniem jest więc całkowita likwidacja tego anachronizmu.

ANDRZEJ BOCHEŃSKI
// WINOMAN.PL

Politycy w okresie przedwyborczym bardzo chętnie posługują się informacjami, których przekaz uwiarygodnia ich wśród wyborców.Tak

jest z danymi dotyczącymi udziałumikro,małych i średnich firmw tworzeniu PKB (około 80 proc.). Coraz częściej słychać „trzeszczące

kręgosłupy” polityków pochylających się nad losem rodzimych małych przedsiębiorców. Jednak czy taka gimnastyka przyniesie jakieś

efekty, poza zdrowotnymi –wątpię.

Wwielukuluarowychrozmowachzparlamentarzystami–z różnychopcji politycznych–przekonałemsię,żeznajomośćskutków, jakieprzy-

nosi uchwalone przez nich prawo jest znikoma.Do czego, oczywiście nieoficjalnie, chętnie się przyznają.Ale dzisiaj wszędzie słychać sło-

woklucz: ułatwienia.Ułatwieniawprowadzeniu działalności gospodarczej.A przecieżwprzypadkuwiększości ustaw regulujących różno-

rakie zobowiązania przedsiębiorcówwobec administracji, jak „opłaty produktowe”, „opłaty środowiskowe” i inne, wystarczy zamiast po-

mocy deminimiswprowadzić pełne znaczenie tej zasady prawa rzymskiego.Deminimis non curat lex, co znaczy: „prawo nie odnosi się

dodrobiazgów”.Zniknęłybywielostronicowesprawozdania zprzejechanychkilometrówsłużbowymisamochodami, rozpisywanie zużycia

paru kilogramów tektury i folii na opakowania w ciągu roku, zestawienia wody deszczowej i inne. No tak, ale czymwtedy zajmowałby się

cały tabun urzędników?

Cenna inicjatywapanaprezydentaBronisławaKomorowskiegonowelizującaOrdynacjępodatkową,gdziewszelkieniejasnościbyłyby roz-

strzygane na korzyść podatnika, utknęła w czeluściachMinisterstwa Finansów.Tak dochodzimy do absurdu – wybierać powinniśmy nie

posłów,ale urzędnikówministerialnych.Pozwolę sobie to spuentowaćKatonem:Najważniejszy jest powszechny samorządgospodarczy.

MAREK MALEC
// prezes Galicyjskiej Izby Gospodarczej, sekretarz Małopolskiego
Porozumienia Organizacji Gospodarczych





Otwarcie polskiego rynku budowlanego dla firm globalnych uzasadniane liberalnym, nowoczesnym, proeuropejskim podejściem – spo-

wodowało znaczące obniżenie szans polskich firmbudowlanych na bezpieczne funkcjonowanie i rozwój.

Wymagania inwestorów dotyczące referencji, zabezpieczeń finansowych, czy potencjału wykonawczego, często wykluczają rodzime fir-

my już na etapie przetargów.W tej sytuacji pozostaje im często rola podwykonawców, która implikuje ryzyko finansowe.Regulacje praw-

ne zabezpieczające płatności dla kwalifikowanych podwykonawców zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego (art. 647’ kc) dotyczą tylko

usług budowlano-montażowych. Dostawcy materiałów budowlanych, wynajmujący sprzęt specjalistyczny oraz drobni podwykonawcy

– często nieświadomi prawnych uwarunkowań– są skazani na ryzyko utraty zapłatyw sytuacji problemów finansowych głównegowyko-

nawcy.Po fali upadłości polskich firmbudowlanych,któraprzeszłapokumulacji robótautostradowych imimogłośnychprotestówśrodo-

wiska budowlanego, nie zostały w tym zakresie podjęte żadne faktyczne działania na gruncie polskiego ustawodawstwa.

Niestabilne prawo podatkowe przekłada się bezpośrednio na ryzyko podatkowe firm budowlanych. Przykładem jest nowelizacja ustawy

o VAT, zgodnie z którą od 1 stycznia 2014 r. został usunięty przepis art. 19 ust. 14 stanowiący o usługach budowlanych i budowlano-mon-

tażowych przyjmowanych częściowo, których odbiór dokonywany jest na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.W konsekwencji

tych zmian –mówiącwprost –można sankcjonować obowiązekVATna podstawie protokołu, a nie na podstawie faktury, co z kolei ozna-

cza konieczność odprowadzenia podatkuVATzanimpowstanie tytuł do należności.

Proces budowlany w swojej specyfice generuje duże zaangażowanie finansowania prac, zakupumateriałów,wynajmu sprzętu.W związ-

ku z powyższymkonieczne jest zapewnienie środków zudziałem kredytów bankowych.Te z kolei, zgodnie z polityką bankową (w ogrom-

nej większości międzynarodowych instytucji finansowych promujących globalne korporacje) muszą być zabezpieczone często w 200

proc.wartości kredytu. I tu powstaje kolejny absurd.Zabezpieczenie w postaci lokat bankowych, zastawów, hipotekma z przyczyn oczy-

wistych ograniczony poziom.Pozostajewięc zabezpieczeniewpostaci cesji z należności z realizowanych kontraktów.Wkontraktach rea-

lizowanychna rzecz jednosteksamorządu terytorialnego jest tozgórywykluczonewobecobowiązującego rozporządzeniaMinistraFinan-

sów z 23 grudnia 2010 r.w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publiczne-

go.Zgodnie z tym rozporządzeniem cesja należności traktowana jest jako zwiększenie zadłużenia gminy i –mimo zmiany innych przepi-

sów definiujących poziom zadłużenia – niemożliwe jest zabezpieczenie kredytów cesją. Jeżeli dodamy jeszcze problemy decyzyjne

współkachzwiększościowymudziałemSkarbuPaństwa,możliwość zabezpieczenia kredytowania cesjąnależnościwprzypadku firm re-

alizujących kontrakty dla tychże spada praktycznie do zera.

To tylko kilka z wielu problemów ograniczających konkurencyjność polskich firm budowlanych,mimo rzetelnie odprowadzanych podat-

ków, przy jednoczesnym braku wsparcia instytucji państwowych, którym powinno zależeć na wzmacnianiu polskiego potencjału gospo-

darczego.

WIESŁAW NOWAK
// prezes zarządu ZUE S.A.





Wostatnimczasiehasło „innowacyjność”robi zawrotnąkarierę– jest jednymznajczęściej używanychsłówwmediach,pojawiasięnaczołów-

kachgazet,anawetstałosięorężemwkampaniiprezydenckiej.Ibardzodobrze,bojestnadzieja,żenafali tejpopularnościmożliwebędziewpro-

wadzeniedopolskiegoprawaregulacji sprzyjających rozwojowi innowacyjnej gospodarki.

Dobryklimatdla innowacjiwPolscemazpewnościązwiązekz realizowanąprzezUnięEuropejskąpolityką innowacyjności.Takzwana„Unia In-

nowacji”jest jednązpodstawowychinicjatywwramachstrategii„Europa2020”,czegowyrazemjestm.in.rozbudowanysystemdotacjiwramach

programównalata2014-2020.Program„Horyzont2020”jestnajwiększymwhistoriiUniiEuropejskiejprogramemfinansowaniabadańnauko-

wychi innowacji, jegobudżetwynosi łącznieniemal80mldeuro.Ajakwyglądawtymkontekściepolskieprawo?Ulgapodatkowananowetech-

nologie nie funkcjonuje niemalwogóle–korzystało z niej zaledwie kilkadziesiąt firm rocznie.Wynika togłównie z faktu,że kryteria jej zastoso-

waniasąbardzowąskie,samakonstrukcjaulgi jestpowszechnieuważanazamałoprzejrzystą,natomiastefektpodatkowy(odliczeniedo50proc.

wydatkówponiesionych nanową technologię)mniejszy od oczekiwanego.Podobną popularnością cieszy się uzyskiwanie przez przedsiębior-

cówstatusu „centrumbadawczo-rozwojowego”(z czymwiążą się pewnekorzyści podatkowe)–według stanunapoczątek2015 r. taki status

posiadałoniewieleponad30przedsiębiorstw.Sytuację tęmożnazmienić tylkopoprzezwprowadzenieodpowiednichpreferencjipodatkowych

dlafirm,np.możliwościzaliczeniawydatkównapracebadawczo-rozwojowedokosztówuzyskaniaprzychodów,niezależnieodwynikutychprac

i to najlepiejwwysokościwyższej niż faktycznieponiesionewydatki.Koniecznewydaje się również zaktualizowanie zasad funkcjonowania jed-

nosteknaukowychiichwspółpracyzbiznesemprzyrealizacjiprojektówinnowacyjnych.SamstrumieńdotacjizUniiEuropejskiejnainnowacyjność

niewystarczybowiemdotrwałegozwiększeniakonkurencyjnościpolskiej gospodarki.

JAKUB GRZEGORZEK
// radca prawny współpracujący z firmą ATEKNEA Solutions,
która wspiera MŚP w pozyskiwaniu dofinansowań
z Programu „Horyzont 2020”

Absurdem w nowoczesnym państwie jest brak spójnej wizji, w jaki sposób stymulować

współpracę biznesu z nauką.Ani po jednej, ani po drugiej stronie niema zachęt wspoma-

gającychwspółpracę lub kar za jej zaniechanie.

Uczelniane laboratoria pozostają realnie niedostępne dla firm, które zaspokajają swoje potrzeby albo dając zarobić ekspertom indywidu-

alnie, albo – jeżeli skala działalności to uzasadnia – tworząwłasne laboratoria, podkupując pracowników z uczelni. Koszty takich praktyk

należymierzyć nie tylkow niepotrzebnychwydatkach, ale głównie utraconymi szansami imniejszą konkurencyjnościąmałych firm.

Regułą raczej, niż wyjątkiem, jest to, że środowisko akademickie pozostaje szczelnie zamknięte, nawet w stosunku do własnych absol-

wentów. Sektor nauki tworzy i patentuje nowe rozwiązania, tyle że bardziej dla zdobycia punktów za „działalność innowacyjną”, niż z po-

budekczystokomercyjnych i częstobezpowiązania z realnymipotrzebami rynku.Takadziałalność rodzi tylkododatkowekoszty,a jedno-

cześnie nauka pozostaje „niedofinansowana”.Aby temu zaradzić, zmianiemusi ulec kilka elementów ekosystemu innowacji:

1. Definicja innowacyjnościmusi odnosić się jednoznacznie do procesu tworzenia nowatorskich rozwiązań (produktów, usług, procesów,

modeli biznesowych),aniedoprocesuwdrażania innowacji opracowanychgdzie indziej; inaczejmówiącmodernizacjanie jest innowacją,

więc nie powinna podlegać tym samymzasadom fiskalnym;

2. Ulgi podatkowe powinny obejmować zarówno firmy inwestujące w innowacyjne projekty, jak i osoby indywidualne, inwestujące w fun-

dusze wysokiego ryzyka (Seed Funds,VC) – to zwiększyłoby zarówno skłonność biznesu do działalności innowacyjnej, jak i podaż środ-

kówprzeznaczonych na innowacje;

3.Uniwersytety i szkoływyższeniepowinnymiećmożliwości patentowania samodzielnie, tj.bezwspółdziałania zbiznesem–takimecha-

nizmwymuszałbywspółpracęnawcześniejszychetapach rozwojuprojektów iwprowadzałbyczynnik rynkowej racjonalności; przywilej sa-

modzielnego patentowania powinny zachować tylko jednostki naukowe zajmujące się badaniami translacyjnymi.

Te postulaty zmianwynikają zwielu opinii osób zajmujących się innowacyjnością w sektorzewysokich technologii.

KAZIMIERZ MURZYN
// prezes Klastra Life Science Kraków



CO TO JEST MEDIACJA?

bcdefghf hcij klmfindlopq iklilrcq mfsltgmcuef mfeijuefvcwl qexdmp kymcdiexrelygfqe iklyz{ |ch ld}lyqf~emlof�
ny charakter daje uczestnikom mediacji idealne warunki do wypracowania satysfakcjonujących obie strony posta-

nowień ugody. Mediacja jest dobrowolna. Oznacza to, że decyzja o udziale w mediacji jest podejmowana przez każ-

dą stronę i nie może być narzucona ani przez sąd ani wymuszona przez drugą stronę. Oznacza to też i to, że każda 

strona w każdej chwili może z mediacji zrezygnować.

Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu. Stwarza możliwość wypowiedzenia 

swoich racji w sposób spokojny i przemyślany, co jest możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie, 

jaką jest mediator.

DLACZEGO WARTO Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

��������� ����
mediacja jest 10 razy szybsza niż postępowanie sądowe

OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE
koszty mediacji stanowią średnio 20% kosztu procesu sądowego

ZACHOWUJESZ POUFNOŚĆ
postępowania mediacyjne są niejawne

KIM JEST MEDIATOR?

bcdefjly uec hcij ixdmen fue fyrejycq � hcwl yl~n uec hcij ylmijympwfuec mfeijuefvcwl qexdmp ijylufqe iklyz{ bcdefjly
usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego 

obie strony rozwiązania. Mediatorzy Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji to doświadczeni i uznani adwo-

kaci i radcowie prawni, posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe. W sposób fachowy i profesjonalny doradzą 

zwaśnionym stronom, jak rozwiązać zaistniały spór.

Małopolskie CAM zachęca do skorzystania ze swoich usług, nie pobierając jakichkolwiek opłat 
administracyjnych. Jedyny koszt mediacji w Małopolskim CAM stanowi wynagrodzenie mediatora.

w Krakowie

���� �������������������� � ��������
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
tel. 012 428 92 52,

e-mail: sekretariat.cam@iph.krakow.pl
www: www.iph.krakow.pl

„Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce ma świadomość, że znajomość przepisów podatkowych jest nie-

zbędna, aby prawidłowo interpretować zdarzenia gospodarcze.

Jednak częstotliwość, z jaką zmieniają się te przepisy, powoduje gigantyczne utrudnienia. Dla przykładu: rozporządzenia wykonawcze

doustawyoVATzmieniały sięw ciągu ostatnich 10 lat aż 20 razy, a ustawao podatku dochodowymodosób fizycznychbyła nowelizowa-

na 60 razy.Dodatkowymutrudnieniem jest brak tekstów jednolitych, co z kolei powoduje konieczność każdorazowego sprawdzania kon-

kretnych przepisów w ustawie źródłowej. Aż się prosi o powrót do ustawy MieczysławaWilczka (jak potocznie nazywa się ustawę z 23

grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, opracowanąwedług projektu ówczesnegoministra przemysłu), która była prosta, logicz-

na i zrozumiała.

Do całego chaosu podatkowego dochodzą jeszcze rozbieżne interpretacje wydawane przez te same organy podatkowe.Znane są podat-

nikom sytuacje, gdy ten sam organ wydawał dwie sprzeczne z sobą interpretacje dla różnych podatników – odnoszące się do analogicz-

nych spraw.Nawet jeśli przedsiębiorca oprze się na powszechnie dostępnymstanowisku konkretnej izby skarbowej, to niema pewności,

że kontrola nie zakwestionuje jego postępowania.Podważa to zaufanie obywatela – podatnika dopaństwa i dodatkowo komplikuje życie.

Do najbardziej absurdalnych zapisówwustawach podatkowych należą:

– brakmożliwości odliczenia pełnegoVAT-u przy zakupie samochodu osobowego i równocześnie brakmożliwości odliczeniaVATod pali-

wa do takiego auta,mimo że jest zakupione i wykorzystywanew trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, z której płacony jestVAT

wpełnejwysokości (dlategowieluprzedsiębiorcówzakłada firmynaSłowacji,gdziewpełnimożnaodliczaćVAT,wkonsekwencji traci pań-

stwo);

–wysokie ryzykozwiązanezzaliczeniemdanegowydatkudokosztówpodatkowych–mimoże listawydatkówzaliczonychdokosztównie

jest zamknięta, fiskus często „wyrzuca”z nich to, co według własnej interpretacji kosztem nie jest (oczywiście zdania urzędników nie są

jednolite);

– obowiązek zapłaty dwóchpodatków, zanimprzedsiębiorca otrzyma zapłatę odkontrahenta –wystawiając fakturę należy odprowadzić

podatekVAT i zaliczkęnapodatekdochodowy,a terminpłatnościwypada częstodużopóźniej,bo jestwynikiemnegocjacjimiędzy firma-

mi (o ile w ogóle kontrahent zapłaci w terminie); przepis ten również uderzaw rozwój przedsiębiorczości i powoduje zatory płatnicze;

–moment uznania usługi za zakończoną, który zgodnie z przepisami oVATnastępuje…niewiadomo kiedy.

To tylko kilka wybranych absurdów z naszego systemu podatkowego. Opisanie ich wszystkich zajęłoby zapewne grubą księgę. Dopóki

wPolsce nie będzie stabilności prawa podatkowego, prowadzenie działalności gospodarczej będzie wyglądać jak rosyjska ruletka.

MAREK MAJ
// prezes firmy „SMAY”





Komusłuży przepis zabraniającywypłatywynagrodzenia za pracęw sobotę?Nikomu!To tylko jeden zwielu absurdalnych przepisówKo-

deksu prawa pracy.To one spędzają sen z powiek pracodawcom.Oto lista 7 grzechów głównych prawa pracy.

Grzech pierwszy–przepis uniemożliwiającywypłatęwynagrodzenia za przepracowaną sobotę.

Wwielu firmach – produkcyjnych i usługowych – sobota jest normalnym dniem pracy. Pracodawca niemoże jednak wypłacić za nią wy-

nagrodzenia.Może ją zrekompensowaćoddając zaniądzieńwolnywtygodniu.Jest too tyledziwne,że zapracęwniedzielęmożna już za-

płacić.Nie rozumieją tego ani pracownicy, ani pracodawcy.

Grzech drugi–wyłączna odpowiedzialność pracodawcy za odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców.

Zleceniobiorcawoświadczeniudlapracodawcynapisał,że jestzatrudnionyw innej firmie i towniejsązaniegoodprowadzaneskładkinaubez-

pieczenie społeczne.Gdy jednakstracił tampracęzapomniał o tympoinformowaćdrugiegopracodawcę.Nie zmienił równieżoświadcze-

nia. Drugi przedsiębiorca rutynowo wypłacał więc wynagrodzenie, nie odprowadzając składek. Gdyby doszło do kontroli, to naliczone

składki i kary byłyby dla niego bardzo dotkliwe. Należałoby więc doprowadzić do takiej sytuacji, aby pracodawca otrzymywał z ZUS bie-

żące informacje o statusie pracownika lubmiał dostęp do systemu,w którym szybko sam to sprawdzi.

Grzech trzeci– zakaz dysponowaniaZakładowymFunduszemŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) na inne cele niż zapisanew kodeksie.

Kodeks pracywyraźnie precyzuje na comogą zostaćwydane pieniądze z funduszu.Mogą to być paczki, bony, zapomogi.Jednakw obec-

nych czasachpracownicymają często zupełnie inne potrzeby.Woleliby pieniądze przeznaczyć np.na dodatkoweubezpieczenie zdrowot-

ne.Przepisy skutecznie jednak takie działania blokują.

Grzech czwarty–badanie sytuacji majątkowej przed udzieleniem świadczenia z ZFŚS.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych składają się wszyscy pracownicy.Wysokość świadczenia uzależniona jest jednak od zba-

dania sytuacji finansowej rodziny. Nie każdy chce udzielać pracodawcy takich informacji. Brak badania skutkuje zaś koniecznością

ozusowania świadczenia.Wefekcie pracownik – realnie – traci finansowo na zbędnej biurokracji.

Grzech piąty– obowiązekwydawania świadectwa pracy po każdej umowie okresowej, gdy jest przedłużana.

Trudnowskazać firmę,która stosuje tenprzepis i pracownika,któremuzależy na świadectwie pracy poprzedłużeniu każdej umowyokre-

sowej.

Grzech szósty–prawo do urlopu nawet po roku nieobecności.

Zdarzasię,żedopracywracapracownikpodługiej chorobie,dłuższymurlopiebezpłatnym,albopourlopiemacierzyńskim.Wraca, i od ra-

zu idzie na...urlop (przysługujemubowiemwpełnymwymiarze).Pracodawcachciałbygomieć jużnastanowiskupracy,ale niemożeod-

mówić, gdyż np. zbliża się kodeksowy okres nawykorzystanie urlopu.

Grzech siódmy– oddawanie dnia wolnego, gdy święto przypadaw sobotę.

Jeśli święto ustawowe przypada wwolną sobotę, pracodawcamusi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny. Przepis ten cieszy pracowników,

ale już nie pracodawców.W tym roku przypadają dwa takie dni.

BARBARA MATYASZEK-SZAREK
// Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan





Marzymi się takie prawo, które rozwiązywałobywszystkie problemyw sposób syntetyczny.Zewzględu na brakmożliwości zmiany całe-

goprawa,które jednoznacznie regulowałobywszystkie absurdalne sytuacje, zmuszeni jesteśmydopodejścia analitycznego.Przypomina

ono jednak cerowanie starych spodni,w których tak czy owak – jest tylko kwestią czasu – kolejna dziura się pojawi.

Obecna sytuacja gospodarcza zmuszanasdozwrócenia szczególnej uwagi naproblemgigantycznej i wciąż narastającej liczby sprawsą-

dowych, zatorów płatniczych oraz upadłości w budownictwie, zaobserwowanych zarówno wMałopolsce, jak i w całym kraju. Prawdopo-

dobnie intencjąustawodawcybyłostworzeniesprzyjającychwarunkówdla inwestorów,dzięki którym liczne inwestycjemiałybyświadczyć

o rozwoju naszej gospodarki.Dlaczego skutek, niestety, jest odwrotny?

Paradoks polega na tym, że prawdziwym inwestoremw trakcie procesu budowlanego –w pierwszej kolejności – jest firmawykonawcza!

To ona przecież ponosi koszty związane z budową, poczynając od wniesienia w pieniądzu kaucji gwarancyjnych i gwarancji dobrego wy-

konania,poprzezwydatki na zabezpieczenie budowywmateriały, logistykę, robociznę,ZUS,podatki, do tego koszty nadzoru techniczne-

go iBHP,ubezpieczenia budowyod ryzyka i odpowiedzialności cywilnej,pobranej energii elektrycznej i wody,ochronybudowy,warunków

socjalnych i sanitarnych itp.Dopiero po zaangażowaniu tak dużego kapitałuwykonawcamoże liczyć na jakiś zysk, którego ten kapitałma

muprzysporzyć…

Niestety,praktyka jest zatrważająca. Imbardziejwykonawcazaangażuje sięwbudowę, tym inwestormamniejsząmotywacjędo rozlicze-

nia się znim.Sprawy,którepowinnybyć załatwioneprzy jednymstole– tylko iwyłączniemiędzynajbardziej zainteresowanymi stronami,

czyli inwestorem iwykonawcą – trafiają więc nawokandę, gdzie świetnie sobie egzystują wmajestacie upośledzonego prawa.

Przykładowo: tylko jeden sąd –OkręgowywWarszawie – na jednej wokandzie jednego dniamiał do rozpatrzenia sześć spraw gospodar-

czych, dotyczących branży budowlanej, na łączną kwotę około 70 milionów złotych! Sumując wszystkie pozwy, które są rozpatrywane

w ciągu dnia, tygodnia czymiesiąca – jakie toczą się w całej Polsce – okazałoby się jak gigantyczne pieniądze są zamrożone.A to powo-

duje absolutną destrukcję gospodarczą i spustoszenie w budownictwie.

Dzieje się takmiędzy innymi dlatego, że prawo budowlane pozwala inwestorom na oddanie obiektu do użytkowania przy jednoczesnym

zwlekaniu z końcowym odbiorem wykonanych robót lub całkowitym zaniechaniu dokonania odbioru. Nieścisłość przepisów prawa do-

prowadzadosytuacji,wktórejobiektybudowlanesą–nawniosek inwestora–dopuszczoneprzeznadzórbudowlanydoużytkowania,a jed-

nocześnie tocząsięprocesysądowe,wktórych inwestorzykwestionująprawidłowośćwykonanych robót i corazczęściej odmawiająwręcz

WOJCIECH OGONOWSKI
// Construction International, szef komisji budownictwa
Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych
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dokonania końcowego odbioru robót, rzetelnego rozliczenia oraz zapłaty,wskazując na rzekome lub zupełnie nieistotnewady obiektu.

Sztuczniewymuszanesporysądowepowodują trudnościpłatniczewiększości firmwykonującychrobotybudowlane,przyczyniającsiędona-

rastającej lawiny upadłości przedsiębiorstw budowlanych oraz dowzrostu bezrobocia.

Obecnie przepisy prawa budowlanego niewymagają od inwestora okazania protokołów końcowego odbioru robót budowlanych, na pod-

stawie którychmabyć dokonana zapłata i rozliczenie końcowe za te roboty, a takżewypłaconawykonawcy – zatrzymana przez inwesto-

ra – kaucja gwarancyjna oraz gwarancja dobregowykonania.Zgodnie z art. 57 prawabudowlanego,do zawiadomienia o zakończeniu bu-

dowy obiektu budowlanego lubwniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyćwiele dokumentów,

ale nie protokoły końcowego odbioru robót i protokoły z narad koordynacyjnych budowy,mimo iż zawierają istotne informacje o sposo-

bie i technologii wykonania prac.To duże niedopatrzenie z punktuwidzenia spójności Kodeksu cywilnego i Prawabudowlanego.Powodu-

je topatologicznąsytuację,wktórejwykonaneobiektybudowlanesąużytkowane,aniesolidni inwestorzy zwlekają z rozliczeniemsię z ich

wykonawcami,wykorzystując literę prawa i sądy domaksymalnegowydłużenia terminów zapłaty.Często tej próby czasu nie sąw stanie

wytrzymać nawet solidne finansowo firmy budowlane.

Udostępnienieorganompaństwowym,wydającympozwolenienaużytkowanieobiektubudowlanego,dokumentacjiwpostaci protokołów

znarad koordynacyjnych–na etapie częściowej realizacji prowadzonychprac budowlanych inwestor dokonał już oceny rzetelności i pra-

widłowości ichwykonania – będziemiałowpływ na transparentność jakości wykonywanych prac budowlanych.

Powyższa nowelizacja –wprowadzająca spójność zapisówPrawa budowlanego, regulującego technicznewymagania realizacji robót bu-

dowlanych–doprowadzi doograniczenia sytuacji bagatelizowania i nieprzystępowania przez inwestorówdo końcowych odbiorówwyko-

nanych robót.Wprowadzenie nowelizacji powinno skutkować nieprzeliczalnymwręcz ograniczeniem liczby spraw sądowych, gdyż inwe-

storniebędzie jużmógłbezkarnieobracaćkapitałemzainwestowanymwjegobudowęprzezwykonawcę,aobligatoryjniewniesionaprzez

inwestora na subkonto kwota zabezpieczenia, równoważna kwocie, której niewypłacił wykonawcy,zabezpieczy prawidłowo jego zaanga-

żowany kapitał.

Nowelizacja ta powinna doprowadzić też do sytuacji,w której na rozliczeniu będzie zależało obydwu stronom,a nie tylko – jak do tej pory

–wykonawcy.Wkonsekwencji tego–zarówno inwestor, jak iwykonawca,sami chętnie rozwiążąmiędzy sobąewentualnie zaistniałe, lecz

rzeczywiste, a nie wyimaginowane problemy.Powyższe zmiany powinny służyć normalizacji i wzmocnieniu gospodarczemu.



Polski systempodatkowy to jedenwielki absurd.Wysokie podatki, niejednoznaczne przepisy, dowolnośćw ich interpretacji oraz wysokie

kary nakładane przez urzędy skarbowe spowodowały upadek niejednej firmy rzemieślniczej.Wysokie podatki uderzająwpierwszej kolej-

ności wprzedsiębiorców,by następnie odbić się na konsumentach poprzezwysokie ceny produktów i usług.

Wysoki,niezróżnicowanyVATdoprowadził doabsurdu–koszt naprawy srebrnego łańcuszkawartego40złotychwynosi 7 złotych, z tego

23 proc. to podatekVAT.Czyni towykonanie usługi nieopłacalnym, żywi i doprowadza do rozrostu szarą strefę.Wszystkie obietnice obni-

żeniaVAT-upozostały tylkoobietnicami–zamiastobniżenia,podatekzostałpodwyższony.Przepisy teszczególniemocnouderzyływbran-

żę budowlaną, gdzie system zwrotuVATzamateriały budowlane jest od 2014 rokumocno okrojony.

Przedsiębiorcymają teżwielki problemzwiecznie zmieniającymi się przepisami dotyczącymiwliczaniawkosztywydatkównp.napaliwo.

Nie jest teraz łatwo stwierdzić, co jest, a co nie jest kosztemprowadzenia działalności, gdyż urzędy skarbowe różnie to interpretują.Mało

tego, zdarza się, że urzędy skarbowe– nawetwobrębie tego samegomiasta – zupełnie inaczej interpretują dany przepis.

Wieledożyczeniapozostawiają teżkontrole,któresprawdzająmałe firmy rzemieślniczezwiększądokładnościąniżwielkie zachodniekor-

poracje wPolsce.Na Zachodzie kontrolerzy pełnią funkcję doradczą, zaśwPolsce traktują przedsiębiorcę jak przestępcę.

Niezmienna od lat kwotawolna od podatku jest kwotą najniższąw całej Europie.

Te niekorzystne fakty zniechęcająmłodych przedsiębiorców do zakładania działalności gospodarczej w Polsce i zmuszająmłodych ludzi

dowyjazdu.Wołania rzemieślnikówokoniecznośćzmiannie sąwysłuchiwaneprzez rząd,gdyżwPolscebrakujepowszechnegosamorzą-

dugospodarczego,októryZwiązekRzemiosłaPolskiegowalczyod lat.Brakobowiązkuposiadaniakwalifikacji dowykonywania zawodów,

jak również brak obowiązku przynależności do organizacji samorządu gospodarczego,przyczynia się do poszerzenia szarej strefy, co po-

woduje corazwiększe braki w budżecie – zataczając błędne kołowpostaci podwyższonych podatków.

JANUSZ KOWALSKI
// prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Krakowie, firma rzemieślnicza „Elia
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LIDER
MAŁO
POL
SKI
LIDER MAŁOPOLSKI 2014 TO PLEBISCYT „DZIENNIKA POLSKIEGO”,
W KTÓRYM NAGRADZAMY NAJLEPSZE FIRMY W NASZYM REGIONIE
– SĄ ONE WZOREM DO NAŚLADOWANIA, A JEDNOCZEŚNIE UKAZUJĄ
OLBRZYMI POTENCJAŁ NASZEGO WOJEWÓDZTWA

KAPITUŁA PLEBISCYTU:
PROF. UEK DR HAB. PAWEŁ LULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU

EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
Przewodniczący kapituły

MARIAN BRYKSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREZES MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW LEWIATAN
MAŁGORZATA CETERA-BULKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREZES POLSKA PRESS GRUPA ODDZIAŁ W KRAKOWIE
MAREK KĘSKRAWIEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REDAKTOR NACZELNY „DZIENNIKA POLSKIEGO”
JOANNA DOMAŃSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

ROZWOJU GOSPODARCZEGO DS. GOSPODARKI I INNOWACJI,
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

DR HAB. ANDRZEJ JAKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
MAŁGORZATA MRUGAŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREZES ZARZĄDU WFOŚIGW W KRAKOWIE
RAFAŁ SOLECKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DYREKTOR MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ANDRZEJ TUTAJEWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREZES ZARZĄDU PODKRAKOWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
ANDRZEJ ZDEBSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREZYDENT IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W KRAKOWIE
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GRAND PRIX

SMAY

LIDER MAŁOPOLSKI
Nagrodzone firmy w tegorocznym plebiscycie

LIDER INNOWACYJNOŚCI
ZWYCIĘZCA: SMAY

FINALIŚCI: a INTERMAG

a PROTECH

a SELVITA

a ESTIMOTE

LIDER INWESTYCJI
ZWYCIĘZCA: ELEKTROTERMIA

FINALIŚCI: a EXPOKRAKÓW

a PLAST-MET

a VALEO

a MASPEX

LIDER EKSPORTU
ZWYCIĘZCA: FTTWOLBROM

FINALIŚCI: a RESIN

a BIELENDA

a FAKRO

a OTCF (marka 4F)

LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA
ZWYCIĘZCA: SCHRONISKOGÓRSKIE PTTK

wDOLINIE PIĘCIUSTAWÓW

FINALIŚCI: a EDFPOLSKA

a PWiKwOLKUSZU

a KRAKOWSKIHOLDING

KOMUNALNY

a MPOKRAKÓW

LIDER MECENATU
ZWYCIĘZCA: OPTYKKOWALCZYK

FINALIŚCI: a KRAKÓWAIRPORT

a ZAKŁADYMIĘSNESZUBRYT

a BRUK-BET

a GRUPAKĘTY

LIDER DOBROCZYNNOŚCI
ZWYCIĘZCA: GOLDDROP

FINALIŚCI: a ALSAL

a SCANDIACOSMETICS

a KUCZARAMANEKINY

aCENTRUMWITEK–KAROLINAWITEK

LIDER EDUKACJI

ZWYCIĘZCA: ZESPÓŁSZKÓŁNR 1wGORLICACH

FINALIŚCI: a HEURESIS

a ZESPÓŁSZKÓŁELEKTRYCZNO-

-MECHANICZNYCH

WNOWYMSĄCZU

a POLSKIETOWARZYSTWO

INFORMATYCZNEWKRAKOWIE

a ZESPÓŁSZKÓŁPOLIGRAFICZNO-

-MEDIALNYCHWKRAKOWIE

LIDER MARKI MAŁOPOLSKIEJ

ZWYCIĘZCA: ALMAMARKET

FINALIŚCI: a ALVERNIASTUDIOS

a BUKOWINATERMA–HOTELSPA

a KONSORCJUMPRODUCENTÓW

KIEŁBASYLISIECKIEJ

a WAWELSA
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FirmazKrakowazpowodzeniemkonkurujezeświatowymipoten-

tatami,aktywnieuczestniczywrozwojunowoczesnegobudownictwa,

proponując autorskie rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo

ikomfort.Smaysp.zo.o.–rówieśniczkapolskiejtransformacji–jest

lideremwbranżywentylacji ibezpieczeństwapożarowego.Odnio-

sła sukcesprzechodzącbardzodługądrogę–odmałegozakładu

wpodkrakowskichSułkowicachdoprzedsiębiorstwawyznaczają-

cego trendy w branży, skutecznie rywalizującego z największymi

producentamiwEuropie.

DziśSmaytoCentrumKonstrukcyjno-Wdrożenioweopowierzch-

ni 2 tys.mkw., z własnym laboratorium badawczo-rozwojowym

i 10 tys.mkw. hal produkcyjnych, wyposażonych w najnowocześ-

niejszeurządzenia produkcyjne i linie technologiczne.Towreszcie

240-osobowagrupadobrzewykształconych,zaangażowanychpra-

cowników, stanowiących o sile firmy – oraz 70-milionowe roczne

przychody.Cozdecydowałoosukcesie?Wizjastworzeniamocne-

goprzedsiębiorstwa,poprzezciągłe inwestowaniewrozwój.Także

determinacja,konsekwencja,aprzedewszystkimotwarcienainno-

wacyjnerozwiązania iodwaga,bywnieinwestować,wspomagając

zaangażowane środkiwłasnedotacjami unijnymi, z których firma

skuteczniekorzystała.

Wpierwszych latach jejdziałalnośćopartabyłanasprzedażyoraz

produkcjielementówinstalacjiwentylacyjnych.Jednakszybko,bo

jużw2001roku,zdecydowanoorozwojuobszaruwentylacjibezpie-

czeństwapożarowego.Woparciuowłasne rozwiązania konstruk-

cyjneSmayopracowałaiwprowadziłanarynekpierwszewkrajukla-

py wentylacji przeciwpożarowej, spełniające normy europejskie.

Następnieprzyszedłczasnawłasnepracebadawcze i rozwojowe,

którychefektemsą innowacyjnewskali światowej rozwiązaniasy-

stemowe,gwarantującenajwyższypoziombezpieczeństwaimoż-

liwości ewakuacji ludzi zbudynkówobjętychpożarem.

Dziękirealizacjiprojektówbadawczych,m.in.zwykorzystaniempo-

ligonudoświadczalnegozbudowanegowwynajętymnatepotrze-

bykrakowskim„szkieletorze”,firmaopracowała,anastępnierozwi-

nęła system nadciśnieniowego zabezpieczania pionowych dróg

ewakuacyjnych (SafetyWay), o poziomie bezpieczeństwa i sku-

tecznościniewystępującychwcześniejnarynku.Dlaułatwienia je-

gostosowania izwiększeniauniwersalnościopracowanoiwdrożo-

nokompaktowe jednostkinapowietrzające(iSway),dziękiktórym

realizowanesązałożeniasystemunadciśnieniowego.Wbudynkach

wysokichiwysokościowych–posystemachnadciśnieniowych–fir-

mawdrożyła i oferuje certyfikowanewentylatorydymowe,kanały

oddymiająceorazostatniswójprodukt,czyliZasilaczUrządzeńPo-

żarowych (przeznaczonydlaobiektówużytecznościpublicznej).

Od lat priorytetem firmy są rozwiązania związane z bezpieczeń-

stwem pożarowym.Wykorzystując doświadczenia zdobyte pod-

czaspierwszychpracbadawczychidecydującsięnarozwijaniete-

goobszaru,Smaystaleinwestujeirozszerzaswójpotencjał,zarów-

notechniczny,jakiintelektualny.Otwartodwadziałyprojektowe,dział

B+R,rozwijaneiunowocześnianejest laboratorium.Systematycz-

nieposzerzanejestonowoczesneurządzeniawyposażenietechnicz-

nezakładuprodukcyjnego.

Działalnośćbadawczairozwojowaprowadzonajestnietylkowłas-

nymisiłami.Smaywspółpracujezarównozplacówkaminaukowy-

mi w Polsce (PolitechnikaWarszawska,Akademia Górniczo-Hut-

nicza,PolitechnikaKrakowska), jak izagranicą.Umożliwia teżwy-

korzystanieswojegodoświadczeniapracownikomistudentompol-

skichuczelni,patronującwielupracommagisterskimidoktorskim

orazwspierając ichautorów.

Przedsiębiorstworegularnieuczestniczywkonferencjachisympo-

zjach. Jest nie tylko widzem, ale również organizuje konferencje

iszkolenia,anajważniejszymdziałaniemwtymzakresiesąAkade-

mieWentylacji,organizowanewwiększościdużychmiastwPolsce.

Innowacyjność iwysokajakośćoferowanychsystemówiurządzeń

potwierdzona została przez niezależne instytucje certyfikujące

i urzędy patentowe.Produkty firmyposiadają certyfikatym.in. In-

stytutu Techniki Budowlanej, Centrum Naukowo-Badawczego

OchronyPrzeciwpożarowej,PolskiegoZakładuHigieny,Rosyjskich

i Ukraińskich Zakładów Certyfikacji. Jej know-how chronione jest

wUrzędzie PatentowymRP i Europejskim Urzędzie Patentowym

wMonachium.

Wysoki poziom innowacyjności,najwyższa jakość i rozsądneceny

docenianesąprzezklientów.Produktyfirmymożnazobaczyćwwięk-

szości dużych,prestiżowychobiektów, realizowanychwostatnich

latach.Sztandarowerozwiązaniabezpieczeństwapożarowegochro-

niąm.in.użytkownikówSkyTowerweWrocławiu,Vinci-Kraków,Sta-

dionuWisły i Tauron Arena w Krakowie, Stadionu Narodowego

wWarszawie iwielu innych.Hotele,biurowce,mieszkalnebudynki

wysokościowe,galeriehandlowe,budynkiużytecznościpublicznej

– tomiejsca, w których produkty firmy stanowią istotny element

bezpieczeństwaikomfortu.Bycielideremtowyzwaniei–zobowią-

zanie.DlategoSmaynieustanniepracujenadudoskonalaniempo-

siadanychproduktówitworzeniemnowych.Planujenoweinwesty-

cje,dalszy rozwój B+R.Maplany i projekty kolejnychprac badaw-

czych inowych innowacyjnych rozwiązań.

Innowacyjność to chwila. Dlatego firma, która chce cieszyć się

innowacyjnościąikorzyściamizniejpłynącyminiemożesięzatrzy-

mać.Musi inwestować,uczyćsię ipracować.Awięcmusicałyczas

byćwbiegu,któregometą jest…horyzont.Tylkowtedymożnapo-

zostać liderem innowacyjności i lideremswojej branży.

LIDER INNOWACYJNOŚCI, GRAND PRIX
SMAY // Metą jest horyzont



SMAY

GRAND PRIX
LIDER
INNOWACYJNOŚCI





1989
ROK ZAŁOŻENIA

240
ZATRUDNIENIE

70
MILIONÓW ZŁOTYCH //
PRZYCHODY ROCZNE

3,5
MILIONA ZŁOTYCH //
ZREALIZOWANEWYDATKI B+R

2
PROCENT PRZYCHODÓW //
BUDŻET
ROCZNY NA B+R

10
LICZBA ZABEZPIECZEŃ
PATENTOWYCH

17
LICZBA CHRONIONYCH
WZORÓWUŻYTKOWYCH

13
LICZBA CERTYFIKATÓW

14
LICZBA ZREALIZOWANYCH
PROGRAMÓWUNIJNYCH

SMAY

120
LICZBA ZABEZPIECZONYCH
POŻAROWO OBIEKTÓW

7
LICZBA ODDZIAŁÓWW POLSCE

24
LICZBA KRAJÓW,
DO KTÓRYCH EKSPORTUJE

69



70

Elektrotermia to uznana krakowska firma, istniejąca już ponad

pół wieku.Specjalizuje się wprodukcji i usługachw zakresie in-

stalacji elektrycznych i grzewczych.

Zakładprzeszedłdługądrogęodchwiligdyw1961r. inżynierAdam

Podobińskizałożyłwarsztatrzemieślniczywswoimgarażu.Podsta-

wowymobszaremdziałalnościw tamtymokresiebyłowykonywa-

nie elektrycznych instalacji grzewczych.Od początku firma kiero-

wałasięfachowością,łączącintereszawodowyzodpowiedzialnoś-

ciązawykonanąpracę.W1963r.powierzonojejwykonanie instala-

cjigrzewczejwkościeleMariackimwKrakowie.Wlatach70.minionego

wiekurozpoczęłaprodukcjęelektrycznychurządzeńgrzewczych.

Tradycja zobowiązuje.DodziśElektrotermiawykonaławPolsce

setki instalacji elektrycznych – od niskoprądowych do średnie-

go napięcia. Otrzymała ogólnopolskie nagrody, a od klientów

usłyszałabardzopozytywneopinie.Wyprodukowaneprzez firmę

urządzeniabyły teżwielokrotnienagradzaneprzezkapitułypre-

stiżowychkonkursów.Elektrotermiazostałam.in.czterokrotnie

wyróżniona przez Krajową Izbę Gospodarczą tytułem „Przed-

siębiorstwoFairPlay”iZłotąStatuetką.Trzykrotniezostałauho-

norowana tytułem „Gazele Biznesu” i „Diamentów Forbsa”.

„Elektrotermia–znalazłeśpartnera”–tomotto firmy,którachce

byćdlaklientówpartneremkompetentnym,uczciwymiodpowie-

dzialnym.JakmówiKrzysztofKołomyjski,prezesspółki, towłaś-

nie te zasady przyświecają Elektrotermii od z górą półwiecza.

–W połączeniu z solidną pracą, doświadczeniem, ciągłym roz-

wojem i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań, zapewniły

firmiewysokąpozycjęwbranżyelektrycznej i sprawiły,że jestona

uważanazaliderawprodukcji rozdzielnicelektrycznych,urządzeń

grzewczych oraz wykonywaniu instalacji elektrycznych – przy-

pomina prezes Krzysztof Kołomyjski.

Chcącspełnić rosnącewymagania iwzmocnićkonkurencyjność,

Elektrotermia dąży do tego, aby dostosować moce produkcyj-

ne do współczesnego tempa rozwoju branży. Ogromną wagę

przywiązujewięcdo inwestycji.Szczególnieowocnewtymzakre-

sie było ostatnie dziesięciolecie.W2005 r.uruchomionowNie-

połomicachwłasnąhalęprodukcyjnązzapleczemtechnicznym

opowierzchni2,2tys.mkw.,wyposażonąwinnowacyjny izaawan-

sowany technologicznie sprzęt. Przeniesiono tutaj – wdrożoną

na szeroką skalę – produkcję rozdzielnic, grzałek i pieców aku-

mulacyjnych. Ich sprzedaż nieprzerwanie bowiem rośnie.

Obecnie w Niepołomicach ukończono budowę kolejnej nowo-

czesnej haliwraz z infrastrukturą towarzyszącą.Całośćkosztów

inwestycji – około 5mln zł – firma pokryła z własnych środków.

Oddanie hali do użytku pozwoli na utrzymanie tempa wzrostu

produkcji, w tym także rozdzielnic elektrycznych. O potrzebie

zwiększeniamocyprodukcyjnychświadczy fakt,żew2008r.wy-

produkowano566 rozdzielnic różnego typu,aw2014 r. już 1105.

Elektrotermia inwestuje na bieżąco w infrastrukturę. Angażuje

środkiwłasne,ale teżzgromadziławiedzęzzakresuprowadzenia

inwestycji z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.W latach

2009-2014zrealizowanotrzyprojektywspółfinansowaneześrod-

kówUnii Europejskiej, dofinansowanew ramachMałopolskiego

RegionalnegoProgramuOperacyjnegona lata 2007-2013:

1. „Wzrost konkurencyjności Spółki Elektrotermia poprzez za-

kupprasykrawędziowej zespecjalistycznymoprogramowaniem

i niezbędnym osprzętem”. Dzięki realizacji projektu udało się

Elektrotermii zakupićhydraulicznąprasękrawędziowąsterowa-

ną numerycznie i wprowadzić nową usługę gięcia blach. Kwota

dofinansowania – 220,5 tys. zł.

2. „Wzrost konkurencyjności Spółki Elektrotermia poprzez za-

kup iwdrożenie innowacyjnych technologii”.Wramachprojektu

kupiononowoczesnąmaszynędocięcia laserowegoblachogru-

bości ponad20mmoraz uruchomiono innowacyjną linięmalo-

waniaproszkowego.Pozwoliło towzmocnićaktywnośćgospodar-

czą przedsiębiorstwa.Dofinansowanie – 922 tys. zł.

3. „Wzrost konkurencyjności firmyElektrotermia poprzez inwe-

stycje w infrastrukturę laboratoryjną, służącą do prowadzenia

działańB+R”.Pracebadawczo-rozwojowe,możliwedoprzepro-

wadzenia dzięki powyższymzakupom,pozwolą naunowocześ-

nienieprodukowanychwyrobów:urządzeńgrzewczychirozdzielnic

elektrycznych oraz na wdrożenie w zakładzie nowoczesnych

technologii pokryćproszkowychmetalowychobudówproduko-

wanychwyrobów.Dofinansowanie – 144 tys. zł.

Firmakończy realizację kolejnegoProjektu inwestycyjnego,do-

finansowanegoześrodkówUnii Europejskiej: „Wdrożeniesyste-

muB2Bcelemautomatyzacji i koordynacji działań finansowych,

towarowych i produkcyjnych z partnerami biznesowymi”. Dzię-

ki temuuzyskaefektywnenarzędziewpostaci informatycznego

systemu komputerowego usprawniającego zarządzanie pracą

przedsiębiorstwa.Wartość projektu sięga półmiliona złotych.

LIDER INWESTYCJI
Elektrotermia // Doskonały partner w biznesie
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2008 ROK
566 SZTUK

5 MLN ZŁ
(ZE ŚRODKÓWWŁASNYCH) KOSZTOWAŁA BUDOWA
PIERWSZEJ HALI PRODUKCYJNEJ W NIEPOŁOMICACH

PRODUKCJA ROZDZIELNIC RÓŻNEGO TYPU

2014 ROK
1105 SZTUK

144 tys. zł

WSPARCIE PROJEKTÓW ELEKTROTERMII ZE ŚRODKÓWUNIJNYCHW LATACH 2012-2015:

2014

220,5 tys. zł

2012

500 tys. zł

2015

922 tys. zł

2013
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FabrykaTaśmTransporterowychWolbromSAnotuje staływzrost

przychodów,główniezasprawąrosnącegoeksportu.Tojednaznaj-

nowocześniejszychwytwórnitejbranżywEuropie,lidernarynkupol-

skim iznaczącykonkurentdla firmświatowych.Jest zarazemnaj-

starszymproducentemwyrobówgumowychwPolsce.

Ponad stuletnie doświadczenie oraz nowoczesne technologie są

gwarantemwysokiej jakościproduktów.Przedsiębiorstwokładzie

szczególnynacisknaspełnieniewymagańklientów,rzetelnośćiter-

minowość oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. FTT

WolbromSAuczestniczywprawiewszystkichprojektachprzyczy-

niających się do postępu w górnictwie. Od kilku lat FTTWolbrom

stawianadywersyfikacjęodbiorców,aprzedewszystkimnawzrost

eksportu.Politykataprzynosizamierzonyefekt,firmanotujestały

wzrostprzychodów,realizowanyprzedewszystkimpoprzezwzrost

eksportu.Wostatnimokresieudziałsprzedażyeksportowejwcał-

kowitej sprzedażyspółki przewyższył50procent.

TaśmytransporterowezFTTWolbromtrafiajądoponad30krajów

świata,m.in.doNiemiec,Rosji,Czech,Słowacji,Ukrainy,Białorusi,

Serbii,Bułgarii,Węgier,MacedoniiorazBośni iHercegowiny.Wkra-

jacheuropejskichFTTmaugruntowanąpozycjęrynkową,a jejwy-

robyciesząsięuzasadnioną renomą izaufaniemklientów.

Wpierwszejkolejnościzakładstarasięumocnićpozycjęnadotych-

czasowychrynkach,dążącjednakdostałegoposzerzaniaobszaru

działania.Wostatnichlatachfirmaweszłananowerynkieksporto-

we i zdobyła kolejnych klientów,m.in. w takich krajach, jak Szwe-

cja,Norwegia,WielkaBrytania,RPA,Kazachstan,Wenezuela,Egipt,

Maroko,Mauretania i Izrael.

KlientamiFTTsąfirmyzbranżyenergetycznej,górniczej,metalur-

gicznej,chemicznej,cementowej i innych.

ProdukcjawyrobówgumowychwWolbromiurozpoczęłasięw1908

roku.W1994roku,wwynikuprywatyzacji,powstałaFabrykaTaśm

TransporterowychWolbromSpółkaAkcyjna.

PodstawowymiwyrobamiFTTsątaśmyprzenośnikowetkaninowo-

gumowe:

– trudnopalneGTPdlagórnictwapodziemnego,

–zwykłe,ogólnegoprzeznaczenia,

– trudnozapalne,

–odpornenapodwyższone temperatury–do280°C,

– taśmygumowez linkamistalowymi,

–płytygumowe iwykładziny.

Zdolnościprodukcyjnefabrykiwskali rokutookoło1000000me-

trów bieżących taśm o szerokościach od 400mmdo 2600mm

iodpornychna temperaturyod -60do280°C.

Firma,dbająco jakośćproduktów,stalemodernizujeparkmaszy-

nowy.W ostatnich latach uruchomiono nowyWydział Produkcji

TkaninTechnicznych,atakżenowoczesnąlinięimpregnacyjno-sta-

bilizacyjną (służącądo impregnacji i stabilizacji tkaninużywanych

w taśmach).Aby chronić środowisko–w2011 rokuuruchomiono

liniędorozdrabnianiamateriałówgumowychitworzywsztucznych.

Dziękiniejzodpadówprodukcyjnychuzyskujesięgranulatystano-

wiącepełnowartościowysurowiecwtórny.

FTTWolbromSAwpraktycebiznesowejuwzględniaglobalny,anie

lokalnypunktwidzeniaoraznieustannieśledzizmieniającysięmo-

delkonkurencji.Wstrategiispółkizawartajestspójnapolitykajakoś-

ciowaorazwdrożonysystemzarządzania jakością.

Firma,jakopierwszafabrykataśmprzenośnikowychwPolsce,uzy-

skałaCertyfikatTÜV(w1995r.),zgodniezwymaganiaminormEN

ISO9001,wydanyprzezplacówkęRWTÜVwEssen.Potwierdzaon

europejskisystemzapewnieniajakościprodukcji.WFTTwdrożone

zostałyrównieżSystemZarządzaniaŚrodowiskowego,SystemZa-

rządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz SystemZarzą-

dzaniaBezpieczeństwemInformacji.

WyrobyFTTWolbromSAsąwytwarzanewmonitorowanymproce-

sieprodukcyjnym ibadanewzakładowym laboratorium(od1998

rokuposiadaCertyfikatAkredytacjiLaboratoriumBadawczegonr

AB 169 wydany przez Polskie CentrumAkredytacji). Na bieżąco

kontrolowanesąkryteria jakościoweustalonedlaprocesutechno-

logicznego,surowca,półfabrykatuiwyrobugotowego.Jakośćpro-

wadzonych badań jest gwarantowana i powtarzalna. Używa się

do nich najnowocześniejszego sprzętu, a zakres analiz jest stale

rozszerzanywrazzrosnącymiwymaganiamiklientów.

FTTWolbromSAuważa,że reputacja firmyzależynie tylkoodwy-

nikówfinansowych,alerównieżodsposobuprowadzeniadziałalnoś-

ci.Dlatego aktywnie uczestniczywżyciu społecznym,m.in.w po-

pularyzacjisportu.Odlatsponsoruje–założonyw1937roku–klub

sportowy „Przebój” (przed laty miał status klubu zakładowego).

Jest również jednym z głównych sponsorów powstałego w 1998

rokuUczniowskiegoKlubuSportowegoJUDOWolbrom.

Dostarczającproduktówniezawodnych,bezpiecznychweksploa-

tacji, o najwyższym poziomie jakości, zgodnych z oczekiwaniami

klientów,zakładdbajednocześnieośrodowiskonaturalneorazbez-

pieczeństwopracowników.

LIDER EKSPORTU
FTT Wolbrom SA // Taśmy najwyższej jakości
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Zmniejszenie emisji spalin, ograniczenie do minimum uciążli-

wości dla środowiska oraz pełne wykorzystanie energii z odna-

wialnych źródeł – to efekt proekologicznych inwestycji poczy-

nionychwostatnich latachwSchroniskuGórskimPTTKwDoli-

nie Pięciu Stawów Polskich. Były one wielkim wyzwaniem, bo-

wiemdrugiegopołożonego takwysokoobiektuniemawPolsce!

DolinaPięciuStawówPolskichsłynie zwielu „naj”.Jest tutaj naj-

większapowierzchnia jeziorwTatrach,najwyższypolski niegra-

niczny szczyt, najgłębszy górski staw, największy wodospad

i wreszcie – najwyżej położone schronisko. Serwowana jest tu-

taj – a jakże! – najlepsza szarlotka. No i najtrudniej tu dotrzeć

– to jedyne schronisko w Tatrach, do którego nie ma dojazdu.

Ale tymbardziej dotrzećwarto!

Odpokoleńprowadzigo rodzinaKrzeptowskich,terazsą toMar-

ta iMarychna, siostry, córkiAndrzeja Krzeptowskiego.

W2005rokurodzinazdecydowałasięnadokonaniewsercuTatr

rewolucji!Todziękiniej zmniejszyłasięuciążliwośćschroniskadla

środowiskaTatrzańskiegoParkuNarodowego.Praceobjęłym.in.

modernizację małej elektrowni wodnej (MEW), wybudowanie

biologicznejoczyszczalniścieków,termoizolacjębudynku,wymia-

nę centralnego ogrzewania z koksowego na elektryczne. Prace

byłymożliwedozrealizowaniadziękiwsparciu finansowemuNa-

rodowegoFunduszuOchronyŚrodowiska iGospodarkiWodnej,

Fundacji Ekofundusz oraz „Karpaty”Sp. z o.o.

Robotywterenie rozpoczętowczerwcu2009roku.Umiejscowie-

nieelektrowni sprawiło,że jejmodernizacjabyłaniezwykle trud-

nym zadaniem. Prace prowadzone były bowiemw sercu parku

narodowego.W sierpniu 2010 roku rozpoczęły się próby tech-

niczne i rozruchurządzeń.Mocelektrownizostałaznaczniezwięk-

szona – turbina Peltona przy słupie wody 230 m, daje 80 KW.

W2010rokuukończonorównieżbudowę–wtechnologiiBIOVAC

– biologicznej oczyszczalni ścieków. Ostatnim elementem re-

wolucyjnychzmianwschroniskubyłodostosowaniekuchnidono-

wegozasilania– trafiłydoniej nowemaszynygrzewcze,piecnie

jest już opalany węglem i koksem, ale biomasą, a ciepłą wodę

zapewniająbojleryelektryczne.Wszystko tozostałoukończone

dzięki kredytowi zWojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowi-

ska i GospodarkiWodnej wKrakowie.Zewzględu na trudną do-

stępność i możliwość awarii elektrowni poczyniono nakłady

na urządzenia zapasowe – gazowe i piec na biomasę. Koszt za-

kupionychmaszyn iurządzeńwspomagającychdziałaniesyste-

muwyniósł 208020 zł, z czego ponad 169 tys. zł towspomnia-

ny kredyt z krakowskiegoWFOŚiGW.

Efektekologiczny inwestycji przerósł oczekiwania: dzięki dobrej

synchronizacji zużywania energii zMEWoraz optymalizacji ca-

łego systemu obiekt stał się całkowicie samowystarczalny

energetycznie,coczyni gobardzociekawym,nowoczesnymi in-

nowacyjnym.Jest to jedyne tego typu rozwiązaniewPolsce,cie-

szy się dużym zainteresowaniem zarówno mediów, środowisk

akademickich, jak i turystów.Dzięki takiemuzasięgowi,wznacz-

nysposóbpodnosiświadomośćekologiczną ipokazujemożliwoś-

ci najnowszych rozwiązańwykorzystanychwPięciu Stawach.

Korzyść z tegoprzedsięwzięciamożebyć rozpatrywananawie-

lu płaszczyznach. Po pierwsze – zyskała przyrodaTatrzańskie-

goParkuNarodowego:ustałaemisjazanieczyszczeńpowietrza;

podrugie– turyści odwiedzającyDolinęPięciuStawówPolskich

mogąpodziwiaćabsolutnieproekologicznyobiekt.Wszerszym

rozumieniu skorzystał cały region, ze względu na umiejscowie-

nie tak ciekawegoprojektu,duże nimzainteresowanie i podnie-

sienie świadomości proekologicznej. Wreszcie zyskała Polska

– każdy terazmyśli sobie: skoro udało się dokonać tak wielkiej

rzeczyw tak trudnymmiejscu, to jest tomożliwewszędzie.

LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA
Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich // Rewolucja u Krzeptowskich
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1670
NA TAKIEJ WYSOKOŚCI WZNIESIONO SCHRONISKO GÓRSKIE PTTKW DOLINIE PIĘCIU STAWÓW POLSKICH.
TO NAJWYŻEJ POŁOŻONE SCHRONISKOW POLSCE.

2005
MARTA I MARYCHNA KRZEPTOWSKIE DECYDUJĄ SIĘ NA DOKONANIE W SERCU TATR REWOLUCJI!
PRAGNĄ ZMNIEJSZYĆ UCIĄŻLIWOŚĆ SCHRONISKA DLA ŚRODOWISKA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO.
CHCĄ, ABY PRACE OBJĘŁYM.IN. MODERNIZACJĘ MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ (MEW),
BUDOWĘ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, TERMOIZOLACJĘ BUDYNKU,
WYMIANĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOKSOWEGO NA ELEKTRYCZNE.

2009
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ROBOTYW TERENIE.
JEDNYM Z NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ BYŁAMODERNIZACJA ELEKTROWNI.

2010
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRÓBYTECHNICZNE I ROZRUCH URZĄDZEŃ.
MOC ELEKTROWNI ZOSTAŁA ZWIĘKSZONA
– TURBINA PELTONA PRZY SŁUPIE WODY 230 M DAJE TERAZ 80 KW (WCZEŚNIEJ MIAŁA 6 KW).
W TYM SAMYM ROKU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA BUDOWA –W TECHNOLOGII BIOVAC
– BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

208 020 ZŁ
KOSZT ZAKUPIONYCH MASZYN I URZĄDZEŃ.

169 122 ZŁ
DOFINANSOWANIE –W FORMIE POŻYCZKI PREFERENCYJNEJ
– Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
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Założyciel firmy i jej właściciel, związany z optyką od ponad 40

lat, dba o najwyższą jakość usług. Jednocześnie od 35 lat jest

sąsiadem Filharmonii Krakowskiej.Wychodząc z założenia, że

„sąsiedztwozobowiązuje”, stał się partneremartystówkrakow-

skich scen.

„Ucha nadstawiam, słucham jak gra.Muzyka wemnie – wmu-

zyce ja…”.Słowapiosenki „Ale jestem”AnnyMariiJopeknajlepiej

oddają początekwspółpracy SalonuOptycznegoTadeuszaKo-

walczyka z Filharmonią Krakowską.

Wszystko zaczęło się odwysłuchania propozycji, z którą Filhar-

monia–wtrudnymdla siebiemomencie–zwróciła siędopana

Tadeusza. Był to czas szukania nowych form finansowania in-

stytucji,którezapewniłybywsparcie zaplanowanych jużdziałań

artystycznych,ale również ipromocyjnych.JakostałybywalecFil-

harmoniiKrakowskiej,przyjacielwieluartystów,aleprzedewszyst-

kimmiłośnik muzyki, pan Tadeusz niemógł pozostać obojętny

na prośbę sąsiada.Był to rok 2010.

Zaczęło się bardzo skromnie, od wsparcia projektu kalendarza

ściennego na sezon 2010/2011. Ze względów finansowych zo-

stał on wykreślony z planów promocyjnych. Jednak dzięki po-

mocymiędzy innymi SalonuOptycznego udało się gowydać.

Wszystkie początki są trudne, efekty nie zawsze zadowalające,

alegdyprzychodzimomentsukcesu,kiedycel zostajeosiągnię-

ty, satysfakcja jest ogromna i napawaenergią dodalszegodzia-

łania.Pomałymprojekcieprzyszedłwięcczasnazmierzeniesię

z ogromnymprzedsięwzięciem–nie tylko organizacją, ale rów-

nież sponsorowaniemkoncertu.

Wświeciemuzyki rok2010był rokiemobchodów200-leciauro-

dzinFryderykaChopina.Pierwszymwielkimwydarzeniemspon-

sorowanymprzezSalonOptyczny–Kowalczykbył recital forte-

pianowychińskiegopianistyJueWanga,wpisanywłaśniewkon-

certy chopinowskie organizowane przez Filharmonię Krakow-

ską. Koniec 2010 roku, a tym samym zakończenie obchodów

RokuChopinowskiego,stało siędoskonałąokazjądopodzięko-

waniawszystkimMecenasom,Sponsorom,Partnerom iPrzyja-

ciołomFilharmonii.SalonOptyczny–Kowalczykzostałwtedyprzy-

jęty do grona Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej.

Wyróżnienie to przyczyniło się nie tylko do zacieśnienia współ-

pracy, ale także podjęcia nowychwspólnychdziałań, już nie tyl-

kobiznesowych.Zadzierzgniętewtedyrelacje towarzyskiezmu-

zykamiFilharmoniiKrakowskiej orazartystamiświatowej sławy

trwają dodziś.

MuzykanadobrezagościławięcwSalonieOptycznym–Kowal-

czyk.Co roku,dzięki ogromnymstaraniomTadeuszaKowalczy-

ka i jegozespołu, firmamożepozwolić sobienawsparcieniektó-

rychwydarzeńorganizowanychwFilharmoniiKrakowskiej.Wka-

lendariumsponsorskimznalazłysię takie imprezy jak:benefisJar-

kaŚmietany (2011 r.),koncertNigelaKennedy’ego(2012r.),gala

operowa z okazji 30-lecia pracy artystycznejAndrzeja Dobbera

(2012 r.), koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej maestro

AntoniegoWita (2014r.),czyniedawnykoncert zudziałemświa-

towej sławy pianisty Kevina Kennera (2015 r.).

Wydarzeniem,którewywarłoszczególnywpływnadziałaniaTa-

deusza Kowalczyka – utwierdzając go w przekonaniu, że warto

słuchać i warto pomagać–byłowsparcie benefisuJarkaŚmie-

tany. Koncert ten, jak się później okazało, był ostatnim wystę-

pemartystynascenieFilharmoniiKrakowskiej.Wmaju2013 ro-

kupanTadeuszuczestniczyłwcharytatywnymkoncercienarzecz

JarkaŚmietany, jużnie jakosponsorFilharmonii,nie jakomiłoś-

nik muzyki, ale jako przyjaciel Wielkiego Artysty i wspaniałego

Człowieka,któregowewrześniu2013 rokużegnał całymuzycz-

ny świat.

Pan Tadeusz podkreśla, że jego działania nie są strategią

promocyjno-marketingową.Zrodziłysięzpotrzebyserca,uczest-

niczeniawewzbogacaniużyciakulturalnegoKrakowa,a tymsa-

mym do pozostawienia w mieście trwałego pozabiznesowego

śladu.Ponadpięcioletnia współpraca SalonuOptycznego –Ko-

walczykzFilharmoniąKrakowską jestkontynuowana i jest rzad-

kimwzoremprywatnegomecenatu artystycznegow obecnych

zmerkantylizowanych czasach.

Tadeusz Kowalczyk mówi skromnie, że „wszystko nie byłoby

możliwe,gdybynie rzeszeklientówSalonuOptycznego”.–Takna-

prawdę to Oni sponsorują wspaniałe wydarzenia w Filharmonii

Krakowskiej – podkreśla.

LIDER MECENATU
Salon Optyczny – Tadeusz Kowalczyk // Muzyka w panu Tadeuszu gra...
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WKALENDARIUMSPONSORSKIMZNALAZŁYSIĘM.IN.

WPIERWSZYMSEZONIE FIRMAOPTYCZNAPRZEKAZAŁAJEJ 2 PROCENTSWOJEGODOCHODU.
WMINIONYMROKUJUŻ5PROCENT

2010 2 proc.

2011 3 proc.

2013 4 proc.

2014 5 proc.

2011 BENEFIS JARKA ŚMIETANY

2012 KONCERT NIGELA KENNEDY’EGO
GALA OPEROWA Z OKAZJI 30-LECIA PRACYARTYSTYCZNEJ ANDRZEJA DOBBERA

2014 KONCERT Z OKAZJI 50-LECIA PRACYARTYSTYCZNEJ MAESTRO ANTONIEGOWITA

2015 KONCERT Z UDZIAŁEM ŚWIATOWEJ SŁAWY PIANISTY KEVINA KENNERA

SALONOPTYCZNY–TADEUSZKOWALCZYKWSPÓŁPRACUJEZ FILHARMONIĄKRAKOWSKĄOD2010ROKU. 85
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WniecoponaddekadęGoldDrop z Limanowej przekazał na ce-

le charytatywneblisko 2,5miliona złotych.Firmana rynku che-

mii gospodarczej istnieje od 1991 r. Jej motto brzmi „Tworzymy

produkty dla każdego domu, bezpieczne dla użytkownika i śro-

dowiska naturalnego”.

Kluczowymiwartościami Gold Drop są:

– innowacyjność i otwartość na zmiany,

– budowanie partnerskich zasad z klientami, kontrahentami,

społecznościami lokalnymi i pracownikami,

– odpowiedzialność – za firmę i środowisko.

Gold Drop rozwijał się bardzo dynamicznie – od małej firmy

do przedsiębiorstwa zatrudniającego blisko 200 osób, z gęstą

siecią przedstawicielstw handlowych i hurtowni patronackich

w całej Polsce.W ostatnich latach firma kładzie mocny nacisk

na inwestycjew infrastrukturę technologiczną–tylkow2014ro-

ku przeznaczyła na ten cel prawie 9mln zł.

Szybko rośnie też eksport.Wyroby Złotej Kropli można nabyć

w 25 krajach: Niemczech, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Chorwa-

cji,Czarnogórze,Bośni iHercegowinie,Węgrzech,Rumunii,Cze-

chach, Bułgarii, Grecji, Łotwie, Litwie, Estonii, Białorusi,Mołda-

wii,Ukrainie,Azerbejdżanie,Kazachstanie,Armenii,Gruzji,Rosji,

Zjednoczonych EmiratachArabskich, Libii, a także na Islandii.

GoldDropprodukujenie tylkopodwłasnymszyldem,ale jest też

cenionym partnerem w zakresie produkcji marek własnych.

Wzbudził zaufanie wielu sieci hurtowych i detalicznych.

FirmaposiadaZintegrowanySystemZarządzaniaJakością iŚro-

dowiskiem ISO 9001 i 14001, certyfikat A.I.S.E. Jest zrzeszona

w Business Centre Club, Małopolskim Związku Pracodawców,

Polskiej Radzie Systemu EAN, Regionalnym Stowarzyszeniu

Przedsiębiorców, Polskiej Izbie Turystyki, a także w programie

„Odpowiedzialni wBiznesie”.

Od początku słynie z działalności charytatywnej i sponsoringu

–uznając toza jedenz filarówspołecznej odpowiedzialności bi-

znesu.Dobroczynność stanowi też ważny element współpracy

zespołecznościami lokalnymi.GoldDropdzieli się zpotrzebują-

cymi środkami rzeczowymi i finansowymi wmyśl zasady „Bra-

niemnapełniasz ręce.Dawaniem– serce”.

GoldDroppomagagłównie instytucjomzpowiatu limanowskiego,

czyli regionu,zktórym jestbezpośredniozwiązany.Angażujesię

również w inicjatywy o charakterze edukacyjnym,promującym

region.Nie uchyla się teżoduczestnictwawakcjachogólnopol-

skich.Wspiera np. organizacje działające na terenie kraju. Pod-

czas jednej z takich akcji, organizowanejwspólnie zKongresem

PoloniiAmerykańskiej, dla domówdziecka przekazano kilka ty-

sięcyświątecznychzestawów.Firmaprzyłączyłasię takżedoak-

cji – organizowanej przez przemyską CARITAS – niesienia po-

mocyUkraińcom,poszkodowanympodczas toczącegosię tam

konfliktu.

W 2014 roku Gold Drop podjął wiele działań sponsoringowych

idobroczynnych.Jużpo razczwartyprzygotował „ZielonąCho-

inkę”, pomagając 12 potrzebującym rodzinom z powiatu

limanowskiego. Po sierpniowych ulewach, które narobiły sporo

szkódwgminie imieścieMszanaDolna oraz gminie Jodłownik,

firma podarowała – osobom prywatnym i instytucjom – 18 pa-

let środków czystości owartości przekraczającej 30 tys. zł.

Pieniądze i pomoc przekazano także stałym podopiecznym

–OśrodkowiOpiekuńczo-WychowawczemuwŻmiącej,Rodzin-

nemuDomowi DzieckawStarejWsi, Przedszkolu Integracyjne-

muwTymbarku,parafii rzymskokatolickiejwPasierbcu,Stowa-

rzyszeniu Remedium Tymbark, Katolickiemu Stowarzyszeniu

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”,

CARITAS Diecezji Tarnowskiej, a także parafiom Limanowa,

Tymbark orazMKSLimanovia.

Od 2002 roku Gold Drop przekazał na cele charytatywne pra-

wie 2,5 mln zł. Za tę działalność został wyróżnionym.in. statu-

etkąMISERICORS,czyli „MiłosiernySercem”,będącąwyrazem

wdzięczności CARITAS Polska za współpracę i wsparcie placó-

wekopiekuńczych; statuetkąSrebrnegoCyrenejczyka,odebra-

nązrąkbiskupaWładysławaBobowskiego,przyznanąprzezKa-

tolickieStowarzyszeniePrzyjaciółNiepełnosprawnychRuchowo

„Cyrenejczyk”(będącą formąpodziękowaniadla instytucji iosób,

które są związane z ruchem niepełnosprawnych ruchowo lub

wspierają go finansowo bądź rzeczowo); medalem „Za Działal-

nośćCharytatywnąwśródLokalnej Społeczności”– zahojność

i otwarte serce przyznano go prezesowi zarządu Stanisławowi

Gągale i Gold Dropowi.

Od kilku lat największa wartościowo pomoc – finansowa i rze-

czowa–przekazywana jestCARITASdiecezji tarnowskiej.Dzię-

ki temusystematyczniedoposażana jestplacówkapielęgnacyjno-

opiekuńczaDomuEmerytówwTarnowie.

LIDER DOBROCZYNNOŚCI
Gold Drop // Złota Kropla z serca
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PRZYCHODYW LATACH 2010-2014 W PLN

ZATRUDNIENIE W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE W LATACH 2010-2014 W PLN
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SPRZEDAŻ EKSPORTOWAW LATACH 2010-2014

2010 rok
wartość

sprzedaży
8 402 778,50 zł

wzrost
wartościowy

1 373 131,91 zł
wzrost
20%

2011 rok
wartość

sprzedaży
10 128 009,87 zł

wzrost
wartościowy

1 725 231,37 zł
wzrost

21%

2012 rok
wartość

sprzedaży
16 032 094,10 zł

wzrost
wartościowy

5 904 084,23 zł
wzrost
58%

2013 rok
wartość

sprzedaży
18 136 774,10 zł

wzrost
wartościowy

2 104 680,00 zł
wzrost

13%

2014 rok
wartość

sprzedaży
22 979 597,65 zł

wzrost
wartościowy

4 842 823,55 zł
wzrost
27%

2010 r.
65 550 000,00

2011 r.
65 845 000,00

2012 r.
69 937 000,00

2013 r.
72 392 000,00

2014 r.
81 735 000,00

2010 r.
182 OSOBY

2011 r.
180 OSÓB

2012 r.
175 OSÓB

2013 r.
175 OSÓB

2014 r.
190 OSÓB

2010 r.
1 694 000,00 2011 r.

1 563 000,00

2012 r.
1 018 000,00

2013 r.
1 005 000,00

2014 r.
7 754 000,00

2010 r.
15 583,00

2011 r.
138 196,00

2012 r.
244 146,00

2013 r.
269 687,00

2014 r.
193 539,00
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Nazywana jest „Górką”.Dlaczego?Zewzględunapołożenie,ale

też dlatego, że mierzy wysoko i działa na wysokich obrotach.

Za cel postawiła sobie praktyczną naukę przedsiębiorczości.

Czy współczesna szkoła jest gotowa na to wszystko?Ta akurat

–TAK.Choć z sześćdziesięcioletnią tradycją, ale na wskroś no-

woczesna.Tuwszystkomożesię zdarzyć: pomysłowośćmiesza

się z talentem,partnerstwozautorytetem,kulturazesmakiem,

a nauczyciele są – ludźmi. Nie dziwi w niej dzień chiński, pokaz

mody, fire show, spotkanie z podróżnikiem lub native speake-

rem, sesja fotograficzna w stylu survival. Normą sąmłodzieżo-

we projekty w ramach „Ekonomii w praktyce”.

Pasja, zaangażowanie i polot – to znak rozpoznawczy „Górki”.

Zawszemabyćciekawie, inaczej, lepiej niżostatnio.Najważniej-

si są młodzi ludzie, którzy być może jeszcze do końca nie wie-

dzą, czego chcą, ale bardzo pragną się dowiedzieć.

SzkolnyKlubPrzedsiębiorczościodkilku lat zrzeszapasjonatów

wszystkiego, co niestandardowe. Formuła najwidoczniej się

sprawdza, bo wielu członków SKP idzie przebojem dalej – do-

brauczelnia, licznesukcesy,ciekaweżycie.Czyżbyszkołamogła

uczyć przedsiębiorczości? Najwyraźniej tak!

Kreatywność–tosłowoklucz.Otwierawieledrzwi:przedewszyst-

kimwgłowachuczniów inauczycieli kierunku technikorganiza-

cji reklamy.Wspólnietworzą: fotografują,projektują,piszą.Powstają

w ten sposób niezwykle ciekawe, innowacyjne publikacje pro-

mujące szkołę. Pieniądze? Okazuje się, że nie stanowią proble-

mu, jeśli pomysł jestdobry,auczniowiewierząw jego realizację.

Środkiprzekazująsponsorzyz lokalnych firm.Toniezwykleważ-

ne wsparcie: uczniowie tworzą własne portfolio, które później

pomaga im znaleźć pracę.

Jakiwybraćzawód?Najlepiej–zprzyszłością.Energetykaodna-

wialna, informatyka,mechatronika,elektronika,reklama.Znamy

skądśtęlistę?Pojawiasięwtedy,gdydoszkołyprzyjeżdżają jejpart-

nerzyzCentrumInformacji iPlanowaniaKarieryZawodowej iprze-

prowadzają warsztaty z doradztwa zawodowego. Lista jest nie-

przypadkowa:teprofesjezwiększająszansenadobrąpracę.Właś-

niewnich kształci ZSnr 1,bo zna trendy na rynkupracy.

Synergia,współpraca, partnerstwo.Zespół, team,drużyna.Ra-

zemmożna osiągnąć więcej. Szkołamawielu partnerów –me-

cenasów,sponsorów,aniołówbiznesu,patronów.Pomagają,bo

widzą w tymwielki sens. Edukacjamusimieć wsparcie, aby by-

ła interesująca i dawała sukcesy młodemu człowiekowi. „Gór-

ce”pomagająwrealizacji jejmisjim.in.FundacjaPGNiG,wyższe

uczelnie,urzędypracy, lokalni przedsiębiorcy,politycy, liczne in-

stytucje kulturalne i wiele innych osób oraz podmiotów sympa-

tyzujących zGorlicami.

Jestcośtakiegona„Górce”,czegoniemawinnychszkołach–trud-

no tozdefiniować,ale tu jest towyczuwalne.Młodzieżmówi „do-

bra energia, fajna atmosfera”. Tworzą ją ludzie, ale też projekty,

które integrują,dyscyplinują inadająkierunekdziałania.Wszko-

le odbywają się: Dzień Kariery, Dzień Przedsiębiorczości, Dzień

JęzykówObcych,WieczórKolęd,mnóstwokonkursów,sesji,war-

sztatów, spotkań, happeningów, wydarzeń i tego wszystkiego,

co nawet czasem ciężko nazwać i sklasyfikować.To podoba się

młodym.Mówią, że „dużo im to daje”.

Szkołę odwiedzają uczniowie z innych krajów, którzy w ramach

wymianymiędzynarodowejpoznająpolskąkulturę i język,awra-

machrewizytyprzyjmująwswoichdomachmłodzieżzGorlic.Czyż

można lepiej uczyć tolerancji,samodzielności,komunikacjimię-

dzyludzkiej?Klasa lingwistycznamaambicję nie tylko uczyć ję-

zyków, ale – uczyć ciekawie.

W poszukiwaniu inspiracji często wyjeżdżają: do teatru, opery,

na wystawy i inne ciekawewydarzenia kulturalne. Sama szkoła

jest gospodarzem i organizatorem wielu przedsięwzięć mają-

cychnaceluwyrobienieumłodzieżypoczuciaestetyki,zrozumie-

nia sztuki, ale też nauczenia zasaddobregowychowania i troski

oproblemy,którewartodostrzec iprzemyśleć.Nauczycieleprzy-

wołująmaksymęJeana-LucaGodarda,zgodniezktórąstarająsię

wychować młodego, świadomego człowieka, który „nieważne

skąd czerpie pomysły,ważne dokąd go zawiodą”.

Talent. Szkoła promuje uzdolnienia swoich uczniów, organizu-

jącco rokuSzkolnyKonkursArtystyczny„Mamytalent”.Ucznio-

wie przypomocynauczycieli wyszukują szkolne talenty, zdoby-

wają sponsorówdoorganizacji przedsięwzięcia,dbająo rozgłos

wmediach,sądumni,żemają takwielu zdolnychkolegów.Ana-

uczyciele? Oni wiedzą, jak ważna jest pasja. Zachęcają do od-

krycia jej w sobie, by robić w życiu to, co się lubi.

DlawieluzaszczytnytytułLideraEdukacjibyłbyzwieńczeniemka-

riery.WZSnr 1 bardzo się zwyróżnienia cieszą, ale jednocześnie

zapowiadają,żeto…dopieropoczątek.Owszem,wszystkobędzie

miało teraznieco innywymiar, inną jakość.Jeszcze lepszą.

LIDER EDUKACJI
Zespół Szkół nr 1 im. Łukasiewicza w Gorlicach // W „Górce” uczą przedsiębiorczości
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1. KURS GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ AUTOCAD 15 15 12 15

2. KURS AUTOCAD ELECTRICAL 15

3. KURS KOMPUTEROWY ECDL 12 12 12 10

4. KURS GRAFIKI UŻYTKOWEJ CORELDRAW I PHOTOSHOP 12

5. KURS KWALIFIKACYJNY SEP 15 12 12 10

6. PROJEKTOWANIE I MONTAŻ OBWODÓWDRUKOWANYCH 12 12 12

7. PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC 24 12 12

8. KURS PROGRAMOWANIA I OBSŁUGI OBRABIAREK CNC 9

9. KURS SPAWANIA METODĄMAG 12 12 12 12

10. KURS NA OPERATORAWÓZKÓWWIDŁOWYCH 15

11. KURS PRAWA JAZDY KAT. B 24 24 25 15

12. WARSZTATY FOTOGRAFII REKLAMOWEJ 15

13. WYKORZYSTANIE ITC DO ANALIZY CHEMICZNEJ 15

14. DORADZTWO ZAWODOWE 12 12

15. STAŻE –WIZYTY ZAWODOZNAWCZE 40 40 36 36

16. STAŻE U PRZEDSIĘBIORCY 17 8

LP ZAJĘCIAW RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO LICZBA UCZESTNIKÓW
„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MAŁOPOLSCE” 2014 2013 2012 2011 2010
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Sklepy Almy tworzone są zmyślą o najwyższej jakości produk-

tach iobsłudzeklienta.Za tędbałośćsiećwielokrotniezdobywa-

ła nagrody świadczące o zaufaniu klientów.

DelikatesyAlma tosieć45sklepówzlokalizowanychwcałejPol-

sce, a także ogólnopolski sklep on-line alma24.pl, który ma już

ponad 150 000 klientów. Tylko w Małopolsce sieć prowadzi 9

sklepów.W regionie zatrudnia około 900 osób, aw całej Polsce

ponad 3 tysiące.

Almatotakżemarkiwłasne:KrakowskiKredens,Food&Joyzofer-

tą 450 produktów (udział w obrocieAlmy około 2 procent), czy

Smart&Easy. Krakowski Kredens od lat jest synonimem sma-

kówMałopolski i dawnej Galicji.

Od2015 roku ruszyłprojektbudowysieci franszyzowejdelikate-

sówpodnazwąAlmaSmart.Wplanach jestpowstaniekilkudzie-

sięciu sklepów.

Jesienią2014rokudożyciapowołanazostałaFundacja„AlmaPo-

kochaj Życie”wspierająca zdrowy styl życia.

Zadbałośćoklientówsiećwiele razy zdobywałanagrody.War-

to wspomnieć OC&C Strategy& Consultant – według raportu

spółka dwa lata z rzędu zdobywała najwyższe noty za jakość

obsługi.

Chleb prądnicki, podhalański oscypek, karp zatorski i kiełbasa

lisiecka – to tylko niektóre zmałopolskich produktów regional-

nych i tradycyjnych, które dzięki współpracy i zaangażowaniu

sieciDelikatesówAlma iMałopolskiegoUrzęduMarszałkowskie-

go trafiły na półki Almy w dużychmiastach Polski (m.in. w Kra-

kowie,Tarnowie,Warszawie, Poznaniu,Wrocławiu,Gdyni, Kato-

wicach,Bydgoszczy,Sopocie,Łodzi,ZielonejGórze,Opolu,Rze-

szowie, Lublinie,Częstochowie,Szczecinie i Olsztynie).

SpółkaAlmaMarketSAzostaławybranaPartneremStrategicznym

Małopolskiego FestiwaluSmaku i za jej pośrednictwemregional-

ne przysmaki trafiają dziś na talerze mieszkańców całej Polski.

– Celem naszej współpracy jest upowszechnianie regionalnego

dziedzictwa kulinarnego i wsparcie małopolskich producentów

żywności –mówiJerzyMazgaj,prezes zarząduAlmaMarketSA.

Firma słynie ze świątecznych Festiwali Małopolskiego Smaku,

kiermaszów i targów.Co rokuwgrudniu płyta RynkuGłównego

wKrakowiezamieniasięwogromny jarmarkbożonarodzeniowy,

awkwietniu–wielkanocny.Nastoiskachproducentówżywnoś-

ci prezentowanesąświątecznedania i produkty tradycyjneoraz

wszystkoconiezbędnedoprzygotowaniawielkanocnychwypie-

ków i potraw.

LatemwwielumiejscowościachregionuodbywająsiępółfinałyMa-

łopolskiego Festiwalu Smaku. Ich zwieńczeniem jest wielki finał

wKrakowie,odbywającysiętradycyjniepodkoniecsierpnianapla-

cuWolnica na krakowskim Kazimierzu. Do udziału w Festiwalu

zgłaszać się mogą zarówno firmy, jak i osoby fizyczne, a także

stowarzyszenia. Istotne, by spełniały podstawowe kryterium, tj.

zaprezentowały unikalny produkt lub danie własnego wyrobu,

a następnie poddały się ocenie jury oraz publiczności. Jurorzy

konkursowi,wśródktórychznajdująsięznamieniciszefowiekuch-

ni, eksperci kulinarni, a także przedstawiciel Delikatesów Alma,

wskazują najlepszewyroby i producentówzMałopolski.

Dzięki specjalnej identyfikacji wizualnej – oznaczeniomw sieci

DelikatesówAlma– a także pokazomkulinarnym i intensywnej

akcji promocyjnejwmediach–klienci z łatwościąodszukują re-

gionalnerarytasy.Awszystkopoto,abymałopolskiesmakinado-

bre zagościły na stołach Polaków.

– Jesteśmy dumni z tego, że przypadła nam w udziale możli-

wośćpromowaniaunikatowegodziedzictwakulinarnego regio-

nu.Wierzymy,żenikt nieprzejdzie obojętnyobokmałopolskich

specjałów,a kto raz ich spróbuje,zostanie imwiernyna zawsze

–mówiAleksandraBudzińska,rzeczniczkaprasowaALMAMAR-

KETSA.

LIDER MARKI MAŁOPOLSKIEJ
Delikatesy Alma // Sklepy godne najwyższego zaufania
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150 000 TYLU KLIENTÓWMA OGÓLNOPOLSKI SKLEP ON-LINE ALMA24.PL

450 ALMATO TAKŻE MARKI WŁASNE: KRAKOWSKI KREDENS, FOOD&JOY Z OFERTĄ 450 PRODUK-
TÓW (UDZIAŁW OBROCIE ALMY OKOŁO 2 PROCENT), CZY SMART&EASY. KRAKOWSKI KREDENS
OD LAT JEST SYNONIMEM SMAKÓWMAŁOPOLSKI I DAWNEJ GALICJI

45 DELIKATESYALMATO SIEĆ 45 SKLEPÓWZLOKALIZOWANYCHW CAŁEJ POLSCE

ALMA

9 W MAŁOPOLSCE ALMA PROWADZI 9 SKLEPÓW, ZATRUDNIAJĄC OKOŁO 900 OSÓB (W CAŁEJ
POLSCE PONAD 3 TYSIĄCE)

W TYM ROKU RUSZYŁ PROJEKT BUDOWY SIECI FRANSZYZOWEJ DELIKATESÓW POD NAZWĄ
ALMA SMART.W PLANACH JEST POWSTANIE KILKUDZIESIĘCIU SKLEPÓW
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