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>> blisko 100 lat tradycji akademickich
>> ugruntowany potencjał naukowy i badawczy
>> ponad 15 000 studentów z Polski i zagranicy
>> studia w języku polskim i angielskim
>> współpraca z ponad 200 uniwersytetami na świecie
>> studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, Szkoła Doktorska
>> studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA
>> możliwość uzyskania podwójnego dyplomu
>> międzynarodowe projekty badawcze

www.uek.krakow.pl
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

003
3

Jaki Ład?
— Zbigniew Bartuś
Jak prowadzić i rozwijać firmę w warunkach gwałtownych zmian warunków prowadzenia biznesu i wynikającej z tego totalnej niepewności? To pytanie zadają sobie
niemal wszyscy przedsiębiorcy w Polsce: wielcy, średni,
mali i mikro.
Na działalność, rozwój, koszty oraz wyniki finansowe
każdej małopolskiej firmy – tej z Krakowa, Zakopanego,
czy spod Bochni – wpływają dziś silnie zarówno zjawiska
i trendy globalne, jak również działania państwa, deklarującego z jednej strony sprawiedliwszą dystrybucję dóbr
i dochodów, a z drugiej – ułatwienia oraz uproszczenia
dla biznesu, wzmacnianie konkurencyjności polskich
firm i przyciąganie nowych inwestorów.
Transformacja energetyczna, przyspieszona przez
pandemię cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja oraz dekonstrukcja światowych łańcuchów dostaw dotykają
w coraz większym stopniu wszystkich. Każdy również
– choć w różny sposób – poniesie konsekwencje wejścia
w życie gigantycznego pakietu zmian uchwalonych
pod umownym szyldem Polskiego Ładu. Wszystkim
– także z powodów demograficznych i coraz większych
deficytów na rynku pracy – grozi lawinowy wzrost kosztów wynagrodzeń, przy jednoczesnym dynamicznym
wzroście cen surowców, paliw i energii.
Jaki więc będzie to Ład? O tym na kolejnych stronach
specjalnego wydania raportu Forum Przedsiębiorców Małopolski.
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Jaki Ład?
— Zbigniew Bartuś

Czego
potrzebują
firmy
w Polsce
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Polscy przedsiębiorcy stają coraz częściej
przed dylematem: prowadzić i rozwijać
firmę czy próbować przebrnąć
przez 700 stron zawiłych przepisów
i 10 000 stron objaśnień do nich.
Nowe regulacje spadają na ich barki
w ciągu roku, a nawet z końcem roku
– z mocą obowiązywania „od już”
Zbigniew Bartuś,
publicysta „Dziennika Polskiego”, współtwórca Forum Przedsiębiorców Małopolski
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— Polski Ład. Warunki
prawne dla biznesu. System
podatkowy: quo vadis?
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Kolejne wyzwania oraz obciążenia
kontra nowe wsparcie i ulgi dla firm
— Zbigniew Bartuś

Główną przyczyną bezsenności
polskich przedsiębiorców
jest poziom skomplikowania
systemu podatkowego

Niestabilność przepisów regulujących działalność gospodarczą,
w tym tych, które wpływają
na wysokość podatków, składek
i innych danin, od miesięcy jest
tematem rozmów w wielu firmach
nad Wisłą. Stare porzekadło głosi,
że lepszy przepis niedoskonały,
ale stabilny niż co chwila doskonalony. Kompatybilna mądrość
brzmi zaś tak: dobry podatek
to stary podatek. Przedsiębiorcom
narzekającym na system podatkowy w Polsce chodzi zatem nie tyle
o wysokość obciążeń (która też rośnie z powodu wprowadzania kolejnych podatków i parapodatków
– „opłat”), co o tempo i częstotliwość zmian oraz (nie)jasność regulacji.
Polscy przedsiębiorcy stają coraz częściej przed dylematem:
prowadzić i rozwijać firmę czy
próbować przebrnąć przez 700
stron zawiłych nowych przepisów

i 10 000 stron objaśnień do nich.
Nowe regulacje spadają na ich barki w ciągu roku, a nawet z końcem
roku – z mocą obowiązywania
„od już”. Skutki tego widać w skali
inwestycji firm – najniższej od 30
lat w relacji do PKB – ale też
w opublikowanej w 2021 roku kolejnej edycji rankingu konkurencyjności systemów podatkowych
w krajach OECD, przygotowywanego przez amerykański think
tank Tax Foundation: Polska obsunęła się o kolejne dwie pozycje,
na przedostatnie miejsce. Gorszy
system mają, zdaniem ekspertów,
tylko Włosi.
To fragment szerszego zjawiska:
przez ponad dwie dekady nasz kraj
mozolnie wspinał się w globalnych
zestawieniach wolności gospodarczej i wzrostu w niemal wszystkich
kategoriach, od rozwoju eksportu
po cyfryzację banków, by teraz
spaść na odległe miejsca – w szóstej,
siódmej dziesiątce. System podatkowy jest jednak przypadkiem
szczególnym, bo – jako się rzekło
– daje nam on w tej chwili przedostatnie miejsce w OECD, a w opinii
wielu ekspertów – w tym czołowych radców zrzeszonych w małopolskich samorządzie radcowskim
oraz doradców podatkowych działających w ramach małopolskiego
oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych – wprowadzenie rozwiązań zapisanych w Polskim Ła-

ZBIGNIEW BARTUŚ
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dzie sprawi, że obsuniemy się na ostatnie miejsce w rankingu Tax Foundation.
Warto przyjrzeć się analizom ekspertów Tax Foundation, bo robi to cały cywilizowany świat, włącznie z działającymi nad Wisłą przedsiębiorcami (polskimi i zagranicznymi)
rozważającymi nowe inwestycje oraz zewnętrznymi inwestorami planującymi ekspansję w Europie. W rankingu konkurencyjności systemów podatkowych brana jest pod uwagę
zarówno wysokość obciążeń, jak i skala skomplikowania
przepisów, w tym liczba ulg, wyjątków, wyłączeń itp.
Dobra wiadomość jest taka, że pod względem wysokości podatków wypadaliśmy dotąd przyzwoicie – obciążenia były przeciętne, zwłaszcza w porównaniu z krajami
skandynawskimi. Równocześnie jednak to mocno opodatkowani Skandynawowie zdecydowanie chętniej od nas
łożą daniny na państwo. Wyjaśnienie tej tajemnicy jest
bardzo proste: systemy państw skandynawskich są o niebo mniej skomplikowane, nie wymagają piętrowych egzegez, więc biznes może się zająć biznesem; równocześnie
przedsiębiorcy mają generalnie poczucie, że ich pieniądze
wydawane są przez państwo mądrze i sprawiedliwie,
na słuszne cele, ku ogólnemu pożytkowi.

Stare porzekadło głosi,
że lepszy przepis
niedoskonały, ale stabilny
niż co chwila doskonalony.
Kompatybilna mądrość
brzmi zaś tak: dobry podatek
to stary podatek.
Przedsiębiorcom
narzekającym na system
podatkowy w Polsce
chodzi zatem nie tyle
o wysokość obciążeń
(która też rośnie z powodu
wprowadzania kolejnych
podatków i parapodatków
– „opłat”), co o tempo
i częstotliwość zmian
oraz (nie)jasność regulacji

Główną przyczyną bezsenności polskich przedsiębiorców jest poziom skomplikowania systemu podatkowego. Eksperci Tax Foundation analizowali to w trzech
kategoriach. W tej dotyczącej podatków od osób prawnych Polska zajęła miejsce 28., w kategorii opodatkowania
osób fizycznych – 30., a w kategorii opodatkowania konsumpcji – ostatnie wśród 37 krajów OECD. Wszystkie
wprowadzone w ostatnim czasie „uproszczenia”, łącznie
z nową matrycą VAT, w opinii analityków skomplikowały
system. Według wyliczeń PwC wypełnianie obowiązków
podatkowych w Polsce zajmuje średnio 334 godziny rocznie, gdy w Estonii (która przewodzi rankingowi Tax Founfdation) – zaledwie 50.
Wszystkie organizacje gospodarcze w Polsce mówią
zgodnie, że tak być nie może. Jeśli przedsiębiorca ma inwestować, jeśli Polska ma przyciągać inwestorów, nie możemy mieć jednego z najgorszych systemów podatkowych
w OECD. Zdaniem biznesu zmiany zapowiadane na rok
2022 jeszcze zwiększą chaos, a tym samym niepewność
przedsiębiorców. Równocześnie zmiany te niosą ze sobą
największą w historii podwyżkę podatków dla przedsiębiorców i osób najbardziej zaangażowanych w budowę
polskiej gospodarki. I nie trzeba wielkich zdolności matematycznych, by to szybko wyliczyć.
Powszechne oburzenie przedsiębiorców wywołuje
bardzo krótkie vacatio legis – w chwili, gdy piszę te słowa,
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prezydent RP nie złożył jeszcze podpisu pod Polskim Ładem, a jeśli złoży, to rewolucyjne zmiany opublikowane
zostaną pod koniec listopada – z datą wejścia w życie
już 1 stycznia 2022 r. To potęguje ryzyko, że przedsiębiorstwa, pomimo dołożenia wszelkich starań, nie zdołają
przygotować się do stosowania ogromu nowych regulacji.
Na początek firmy informatyczne muszą zdążyć stworzyć
i wdrożyć aktualizacje systemów płacowo-księgowych
służących do obliczania wynagrodzeń pracowników
– bo zmiany są tu rozległe, głębokie i silnie zróżnicowane
w zależności od różnych czynników. W systemach trzeba
uwzględnić takie kwiatki, jak nowy „algorytm dla klasy
średniej” służący wyłącznie temu, by miliony średnio zarabiających, a ciężko harujących Polaków nie straciły
na tej „epokowej obniżce podatków”. A już teraz żaden
przedsiębiorca nie potrafi wyliczyć przy użyciu kalkulatora rzeczy nawet tak z pozoru prostej jak wynagrodzenie
netto poszczególnych pracowników, bo jest ono różne nawet z uwagi na wiek…
Przedsiębiorców zabolała też narracja towarzysząca
Polskiemu Ładowi. Organizacje gospodarcze zaapelowały
do czołowych polityków władzy, by nie wmawiali społeczeństwu, iż na zmianach stracą „tylko cwaniacy”, skoro
pierwszy efektem Polskiego Ładu będzie wyjęcie z kieszeni przedsiębiorców 12 mld zł rocznie (o tyle zwiększą się
ich łączne obciążenia). Cały sektor przedsiębiorstw two-

rzy około 1,7 biliona złotych PKB oraz 12,5 miliona miejsc
pracy w Polsce. Można szacować, że tylko w 2021 r. przedsiębiorcy bezpośrednio zapłacą prawie 65 mld zł w CIT,
40 mld zł w PIT, 71 mld zł w składkach na obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne finansowane przez
pracodawców oraz ponad 14 mld zł w podatkach sektorowych. To łącznie jakieś 190 mld zł. Lwia część rocznych
dochodów państwa.
Warto też pamiętać o tym, kto tak naprawdę finansuje
rozwój Polski, czyli inwestycje. Sektor przedsiębiorstw
przeznaczył na nie w ciągu ostatniego roku blisko ćwierć
biliona złotych. Inwestycje publiczne w tym samym czasie
były ponad 2,5 razy mniejsze i były w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Sposób wprowadzania zmian w systemie podatkowym jest fragmentem szerszego zjawiska: wprowadzania
radykalnych zmian bez pytania o zdanie grup, których te
zmiany dotyczą lub z całkowitym ignorowaniem tego
zdania. Czyli w sprzeczności z zasadą „nic o nas bez nas”.
Ktoś tam „wie lepiej: i nie słucha nikogo. Nawet – a może
zwłaszcza – prawników przekonujących, że nie tak powinna wyglądać legislacja. I załamujących ręce nad 270
stronami przepisów wymagającymi 270 stron objaśnień,
a potem jeszcze obfitych interpretacji ministerialnych
oraz wyroków sądów na milion stron. Wszystko wskazuje
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na to, że liczne przepisy Polskiego Ładu będą przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi nie
przez miesiące, lecz lata.

cji; przy czym poprawki wprowadzone w Senacie również
w tym zakresie zostały potem odrzucone przez większość
sejmową.

Prawnicy doradzający przedsiębiorcom przewidują taki rozwój sytuacji, ponieważ, ich zdaniem, przepisy zostały fatalnie napisane – o czym alarmowali w trakcie prac
w parlamencie specjaliści z biura legislacyjnego Sejmu
i Senatu; znaleźli oni w Polskim Ładzie takie kwiatki, jak:

Smutne wnioski: zmiany podatkowe mają zostać ogłoszone tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego, czego nie robi się w żadnym szanującym się państwie; konsekwencją tej legislacyjnej gorączki będzie degradacja i tak jednego najgorszych systemów podatkowych na świecie.

b błędne odesłania do innych przepisów,

b liczne błędy językowe, interpunkcyjne, składniowe,
literówki, urwane wyrazy.

Co ciekawe i symptomatyczne: tę druzgocącą opinię
podziela Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,
który przed objęciem tej funkcji był politykiem i parlamentarzystą partii rządzącej, która stworzyła te przepisy.
Jego protesty i racjonalne argumenty również nie zostały
uwzględnione; drobne wyjątki od tej reguły zmieniają tu
niewiele.

Eksperci podkreślili, że nie są nawet w stanie przygotować opinii prawno-legislacyjnej do projektu, więc Biuro
Legislacyjne nie może wziąć odpowiedzialności za kształt
tych ustaw. Ze względu na liczbę zmian i tempo prac zabrakło czasu na niezbędne poprawki, co oznacza, że z Sejmu wyszły buble wymagające natychmiastowej noweliza-

Wszystko to jest możliwe, ponieważ w polskie kodeksy, ale też polską tradycję demokratyczną i legislacyjną nie
został wpisany mechanizm znany choćby z Niemiec
i Skandynawii, w którym warunki gry ustala się mozolnie
i wystarczająco długo z tymi, których one dotyczą lub będą dotyczyć. Niemiecki przedsiębiorca ma konstytucyjne

b błędne oznaczenia jednostek redakcyjnych,
b błędne polecenia legislacyjne,

ZBIGNIEW BARTUŚ
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Jeśli przedsiębiorca
ma inwestować,
jeśli Polska ma przyciągać
inwestorów,
nie możemy mieć jednego
z najgorszych systemów
podatkowych w OECD.
Zdaniem biznesu zmiany
zapowiadane na rok 2022
jeszcze zwiększą chaos,
a tym samym niepewność
przedsiębiorców
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gwarancje, że żadna władza nie wprowadzi zmian wpływających na jego biznes bez wzięcia pod uwagę stanowiska reprezentacji pracodawców, w której jest zrzeszony.
A zrzeszeni są wszyscy, a nie ułamek procenta, jak w Polsce.
Polskie organizacje przedsiębiorców są prężne i aktywne, pokazały to choćby podczas pandemii, świadcząc
niezwykle potrzebną pomoc swym członkom. Zrzeszają
one jednak ułamek ogółu przedsiębiorców i mogły
w ostatnich czasach wielokrotnie zobaczyć, że w pojedynkę nie są w stanie przekonać władzy w zasadzie do niczego. Przedsiębiorcy nie mogą przy tym, wzorem górników,
palić opon na ulicach, bo – po pierwsze – musieliby je palić za własne pieniądze, a po drugie i tak nie odniosłoby
to żadnego skutku.
Nowością w pandemii stało się wspólne zabieranie
głosu przez liczne organizacje biznesu w kluczowych
sprawach. Problem w tym, że – w przeciwieństwie do wielu innych państw – władza nie ma żadnego prawnego
obowiązku tego głosu słuchać. Jeśli go uwzględnia, to dopiero po ewentualnej burzy medialnej, gdy słupki poparcia w kluczowych grupach wyborców zaczynają spadać.
Wniosek: potrzeba nam silnej i masowej reprezentacji
przedsiębiorców, najlepiej takiej, z której stanowiskami
we wszelkich kwestiach gospodarczych, w tym podatkowych, ustawodawca ma obowiązek się liczyć – z mocy
ustawy. Równocześnie organizacje przedsiębiorców muszą jeszcze lepiej komunikować się ze społeczeństwem,
zabiegając o poparcie tzw. mas w kluczowych kwestiach,
co wymaga pozytywistycznej edukacji ekonomicznej. Bo
ona w tej chwili nie istnieje.
Drugim powodem nasilającego się chaosu w przepisach tworzących warunki prowadzenia biznesu, w tym
w systemie podatkowym, jest to, iż reprezentacja naszego
społeczeństwa w parlamencie i innych organach władzy,
centralnej i samorządowej, jest taka, jaka jest.
W krajach najbardziej rozwiniętych normą jest,
że w organach władzy centralnej, regionalnej i lokalnej,
czyli od rządu i parlamentu po wioskowe samorządy, zasiada mnóstwo przedstawicieli biznesu, czynnych i emerytowanych. W USA w wielu lokalnych radach i zarządach
miast, gmin, powiatów (hrabstw) – reprezentacja przedsiębiorców wręcz dominuje nad resztą. A jaka grupa zawodowa bryluje w radach gminnych i powiatowych w Polsce?
Nauczyciele. A konkretnie wuefiści, a po nich – historycy.
Można bez przesady rzec, że warunki działania biznesu w USA ustala w znacznej mierze biznes w koalicji z re-
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prezentacją pracujących, a warunki funkcjonowania biznesu w Polsce ustalają wuefiści w tandemie z historykami.
Nie oceniając, czy to dobrze, czy źle, można postawić tezę,
że taka, a nie inna reprezentacja demokratyczna silnie
wpływa na sytuację przedsiębiorców w Polsce.
Czemu tak naprawdę służą zmiany podatkowe
w ostatnich latach? Zwiększeniu wpływów państwa – i to
przede wszystkim władzy centralnej, bo nie samorządów.
Teoretycznie wszyscy powinniśmy za to otrzymywać
usługi publiczne lepszej jakości. Jedną z takich usług jest
500 plus. Zdaniem wielu ekspertów (rzadziej przedsiębiorców) jest to program, którego w Polsce brakowało. Zarazem ten program dał tym, którzy go wprowadzili, dużą
moralną przewagę.

Potrzeba silnej
i masowej reprezentacji
przedsiębiorców,
najlepiej takiej,
z której stanowiskami
we wszelkich kwestiach
gospodarczych,
w tym podatkowych,
ustawodawca ma obowiązek
się liczyć – z mocy ustawy.
Równocześnie organizacje
przedsiębiorców muszą
lepiej komunikować się
ze społeczeństwem,
zabiegając o poparcie
tzw. mas w kluczowych
kwestiach, a to wymaga
pozytywistycznej edukacji
ekonomicznej

Od tego czasu pojawiły się liczne nowe obciążenia podatkowe – i transfery, zwłaszcza do emerytów. Stosunkowo łatwo to policzyć. Po powtórnym obniżeniu wieku
emerytalnego kobiet do 60 lat, przeciętna 60-letnia krakowianka z wyższym wykształceniem, która wkroczyła
w życie zawodowe w wieku 25 lat i urodziła dwójkę dzieci,
ma za sobą 33 lata płacenia składek, a przed sobą 24 lata
życia. Przeciętny 65-letni krakowianin ma za sobą 40 lat
pracy, a przed sobą 10 lat życia. Gdybyśmy podzielili ich
składki w ZUS przez okres pobierania świadczeń, kobiety
nie miałyby generalnie za co żyć. Można by im oczywiście
podnieść wiek emerytalny, ale nikt tego nie zrobi, bo zwyczajnie przegra wybory, jak ci, którzy już tego spróbowali.
Pozostają transfery: waloryzacje zaniżające emerytury
tym, którzy pracowali bardzo długo i odkładali na stare lata dużo, a podwyższające świadczenia najniższe. Do tego
trzynastki i czternastki preferujące znowu tych o najniższych dochodach. Teraz dojdzie do tego ulga podatkowa
obejmująca najniżej uposażonych.
Przykład równie dobry to tzw. rolnicy. Tylko jedna piąta zarejestrowanych w KRUS właścicieli gruntów rolnych
cokolwiek produkuje. Reszta chodzi po pietruszkę
do sklepów, jak wszyscy. GUS wylicza obecnie dochód
z 9-hektarowego gospodarstwa na nieco ponad 2,8 tys. zł
miesięcznie, czyli tyle, ile w 2021 roku wynosi płaca minimalna. Z tym że rolnik nie płaci podatku dochodowego,
a przedsiębiorca chcąc dać pracownikowi owe 2,8 tys. zł
brutto, musi wysupłać 3373 zł i 44 gr. Pracownik otrzyma
z tego niecałe 2070 zł na rękę. Jego składka zdrowotna
wynosi 217 zł i 45 groszy miesięcznie. A składka zdrowotna rolnika o takim samym dochodzie – 9 zł miesięcznie.
217 vs. 9.
Jarosław Gowin, wtedy jeszcze wicepremier, pytany
podczas XV Forum Przedsiębiorców Małopolski przez Ja-
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Ważnym elementem pakietu
– jak czytamy z uzasadnieniu
– jest „szeroki wybór zachęt
podatkowych adresowanych
do osób, które zdecydują się
osiedlić w Polsce – powrócić
z emigracji zarobkowej,
przenieść tu swoją
rezydencję podatkową,
inwestować posiadane
środki finansowe, a także
wspierać kraj oraz jego
obywateli. To propozycja dla
20 mln mieszkających
za granicą kraju osób
polskiego pochodzenia,
które zostaną zachęcone
do wybrania Polski jako
swojego centrum życia...”

nusza Kowalskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła,
kiedy to się zmieni, odpadł: – Czy pan chce wysadzić
w powietrze cały Sejm?
Polski Ład nie wyeliminuje takich absurdów i niesprawiedliwości, bo byłoby to zabójcze politycznie. Co więcej,
z powodu wzrostu transferów oraz chęci nienarażenia się
tzw. klasie średniej, definiowanej prosto, wedle zarobków
(od 6 do 12 tys. brutto) system będzie musiał być jeszcze
bardziej skomplikowany niż dotąd. Algorytm ulgi dla
średniaków to nie jest jakiś tam banalny ułamek czy procent.

POLSKI ŁAD: NOWE OBCIĄŻENIA
KONTRA NOWE WSPARCIE I ULGI
Obok nagłych zmian w przepisach i koszmarnej zawiłości prawa gospodarczego i podatkowego jednym z problemów działających nad Wisłą firm jest lawinowy
wzrost kosztów – pracy, surowców, a w drugiej połowie
2021 roku przede wszystkim paliw i energii. Ten trend
nie tylko martwi przedsiębiorców, ale i nakręca w Polsce
inflację. Co można z tym zrobić?
„Celem projektowanej ustawy jest stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu
o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany global-

nych łańcuchów dostaw” – czytamy we wstępie do uzasadnienia pakietu ustaw podatkowych Polskiego Ładu.
I dalej: „Kryzys związany z pandemią COVID-19 przekłada
się nie tylko na zmniejszenie wpływów budżetowych,
ale także na zwiększone wydatki, w tym na obsługę zadłużenia i świadczenia społeczne. Z tego względu Państwo
zmuszone jest do szukania nowych rozwiązań, wspierających wzrost oraz stabilizację nadwyrężonych wpływów
budżetowych. Jest to konieczne ze względu na coraz większe wyzwania, jakie przynosi zarówno przedłużająca się
walka z Pandemią Covid-19 oraz jej długofalowymi, dotkliwymi dla społeczeństwa skutkami”.
Rząd przyznaje więc wprost, że celem owego „Podatkowego Restartu Gospodarki” jest zwiększenie wpływów
do budżetu państwa. Z drugiej strony ma on doprowadzić
do „zaproszenia do Polski inwestorów ze środkami pozwalającymi na szybkie odbicie gospodarcze oraz Polaków
żyjących i pracujących za granicami kraju z ich know-how,
wiedzą, doświadczeniem oraz nową perspektywą na rozwój kraju i jego gospodarki”.
Stąd ważnym elementem pakietu – jak czytamy z uzasadnieniu – jest „szeroki wybór zachęt podatkowych adresowanych do osób, które zdecydują się osiedlić w Polsce
– powrócić z emigracji zarobkowej, przenieść tu swoją rezydencję podatkową, inwestować posiadane środki finansowe
a także wspierać kraj oraz jego obywateli. To propozycja dla
20 mln mieszkających za granicą kraju osób polskiego pochodzenia, które zostaną zachęcone do wybrania Polski jako swojego centrum życia, prywatnego i zawodowego”.
Podatkowy restart gospodarki to również „zmiana nastawienia systemu podatkowego do przedsiębiorcy, zarówno małego, jak i większego oraz wsparcie inwestycji”. Rząd
przekonuje, że „podatki powinny być sprawiedliwie rozłożone i jak najprostsze w rozliczeniu dla wszystkich podatników”. W tym celu Polski Ład zawiera rozwiązania służące „uszczelnieniu systemu podatkowego”, a równocześnie
„szereg regulacji o charakterze preferencji podatkowych”.
Wygląda to na klasyczny kij z nieklasyczną marchewką.
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Faktem jest, że wśród rozwiązań zaproponowanych
w Polskim Ładzie, przede wszystkim przez resort rozwoju,
pracy i technologii, znalazło się całkiem sporo takich, które mogą wielu przedsiębiorcom pomóc w inwestowaniu
i rozwijaniu biznesu, a dla równie licznych stanowić będą
realne wsparcie w niezbędnej transformacji energetycznej, służącej nie tylko ochronie klimatu, ale i zatrzymaniu
narastających kosztów paliw i energii.
Nie da się ukryć, że globalny kryzys energetyczny zagroził stabilności, a nawet istnieniu wielu przedsiębiorstw.

ZBIGNIEW BARTUŚ
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Doradcy podatkowi
przyznają, że co do zasady
większość przedsiębiorców
straci na zmianach
podatkowych oraz nowych
zasadach płacenia
i (nie)odliczania składek
zdrowotnych,
ale przynajmniej część
owego uszczerbku,
a w niektórych wypadkach
nawet całość, można sobie
zrekompensować,
korzystając z nowych ulg
lub też zmieniając formę
prowadzonej działalności

W najlepszej sytuacji są ci, którzy w porę zrozumieli,
że transformacja energetyczna zmierzająca do zeroemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego nie jest przyczyną
tegoż kryzysu, lecz jedyną skuteczną odpowiedzią na ów
kryzys i inne wyzwania współczesnego świata. Taka
transformacja musi się zatem dokonać zarówno na poziomie krajów, jak i poszczególnych firm.
Państwowe agendy, z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na czele, dysponują narzędziami (i przygotowują kolejny pakiet), które mogą pomóc firmom w przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji. Chodzi nie tylko o nowe preferencyjne kredyty i pożyczki czy gwarancje kredytowe,
ale też inne formy wsparcia przewidziane w Polskim Ładzie. Sam BGK ogłosił właśnie nową strategię, w ramach
której zamierza do 2025 roku zostać liderem w tworzeniu
i realizowaniu „programów wzmacniających stabilną
i konkurencyjną gospodarkę, wspieraną przez silny kapitał społeczny”. Bank zapowiedział m.in. specjalne linie
gwarancyjne, które pozwolą wygenerować 3 mld zł kredytów na inwestycje związane z czystym powietrzem oraz
inicjatywy jak Invest EU, czyli gwarancje wspierające
transformację energetyczną.
Równocześnie w Polskim Ładzie rząd przewidział szereg nowych (lub zmodyfikowanych z korzyścią dla firm)
ulg i innych ciekawych rozwiązań służących inwestowaniu w nowe technologie, transformację cyfrową i energetyczną, automatyzację i robotyzację, a także niezbędne
do tego badania naukowe realizowane w ramach przedsiębiorstw oraz w ścisłej współpracy z uczelniami,
jak AGH oraz ośrodkami naukowymi.
Rządowi zależy przy tym, by przedsiębiorcy byli świadomi nie tylko wyzwań i kosztów, jakie wiążą się z zachodzącymi i wprowadzanymi, ale i możliwości, jakie pojawiają się przy tej okazji. A mówimy tu o wielkiej szansie
zarówno na obniżenie kosztów, jak i stworzenie i rozwinięcie całkiem nowych biznesów.
Doradcy podatkowi przyznają, że co do zasady większość przedsiębiorców straci na zmianach podatkowych
oraz nowych zasadach płacenia i (nie)odliczania składek
zdrowotnych, ale przynajmniej część owego uszczerbku,
a w niektórych wypadkach nawet całość, można sobie
zrekompensować, korzystając z nowych ulg lub też zmieniając formę prowadzonej działalności.
Twórcy Polskiego Ładu wyraźnie zachęcają do szerszego korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, IP-BOX
i innych mniej dotąd popularnych preferencji, a także ze
zwiększonych autorskich kosztów uzyskania przychodu.
Ma się pojawić całkiem nowe wsparcie dla ekspansji i roz-
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woju firm, obejmujące przede wszystkim system ulg podatkowych:
b prowzrostowa i na IPO, czyli na pierwszą publiczną
ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, która wspiera długoterminowe lokowanie kapitału na rynku publicznym,

Podatkowy restart
gospodarki to również
„zmiana nastawienia
systemu podatkowego
do przedsiębiorcy zarówno
małego, jak i większego
oraz wsparcie inwestycji”.
Rząd przekonuje,
że „podatki powinny być
sprawiedliwie rozłożone i jak
najprostsze w rozliczeniu
dla wszystkich podatników”.
W tym celu Polski Ład
zawiera rozwiązania służące
„uszczelnieniu systemu
podatkowego”,
a równocześnie „szereg
regulacji o charakterze
preferencji podatkowych”

b konsolidacyjna, która wspiera proces łączenia się
przedsiębiorstw, aby wzmacniać ich pozycję na rynku,
b na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu,
b na innowacyjnych pracowników, na prototyp, na robotyzację,
b dla inwestujących za pośrednictwem funduszy
Venture Capital, jako zachęta do inwestycji w polskie
przedsiębiorstwa innowacyjne i start-upy.
Jako alternatywny wybór resort rozwoju wskazuje tzw.
estoński CIT, w zmienionej formie (bo dotychczasowa
ulga była obwarowana tak wieloma warunkami, że niemal
nikt z niej nie korzystał). Celem jest zachęcenie firm do inwestowania przy absolutnym minimum formalności,
zgodnie z zasadą: dopóki inwestujesz (w określone rzeczy), dopóty nie płacisz podatku dochodowego.
O szczegółach – zaletach i wadach, szansach i zagrożeniach w tej całkiem nowej biznesowej rzeczywistości
– rozmawiamy jak zawsze szczerze na XVI Forum Przedsiębiorców Małopolski. Opinie uczestników Forum, w tym
naszych partnerów oraz liderów organizacji gospodarczych i instytucji otoczenia biznesu – współtwórców
i współgospodarzy Forum – znajdą Państwo w dalszej części niniejszego raportu. Zapraszamy do lektury!
Zbigniew Bartuś
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Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki
Kim jesteśmy?
Sieć Enterprise Europe Network to jedno z najważniejszych narzędzi Komisji Europejskiej wspierających
rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
W Polsce działa 30 ośrodków zgrupowanych w 4 konsorcjach regionalnych.
W skład Konsorcjum Południowa Polska wchodzi ośrodek Enterprise Europe Network zlokalizowany przy
IPH w Krakowie.

Oferujemy najszerszy zakres bezpłatnych usług wsparcia dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw, tj.:
•
•
•
•

•
•

poszukiwanie partnerów biznesowych za granicą, zwłaszcza w innych państwach UE
organizacja tradycyjnych i wirtualnych misji gospodarczych i spotkań biznesowych (często powiązanych z wiodącymi światowymi imprezami targowymi)
doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dotacji dla MŚP
szkolenia on-line nacelowane na podnoszenie innowacyjności i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w tym poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju i większą digitalizację działalności gospodarczej
informacje i doradztwo z zakresu regulacji Jednolitego Rynku UE oraz rynków poszczególnych krajów
audyty innowacyjności

Aktualnie zapraszamy małopolskie MŚP aktywne w branży medycznej do udziału w spotkaniach
MEDICA Healthcare Brokerage Event 2021. Firmom, które zgłoszą się do nas do końca listopada
pokrywamy koszt dostępu do platformy medica2021.b2match.io.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!
Gdzie się znajdujemy?
Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
tel.: 12 428 92 54 (62, 66)
e-mail: een@iph.krakow.pl
www.iph.krakow.pl

020

Małopolska.
— Witold Kozłowski

Polski Ład
i nowe
środki
unijne
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Strategię wykorzystania
Funduszy Europejskich w województwie
małopolskim na najbliższe lata określa
przyjęty przez zarząd województwa
projekt Programu Regionalnego
Fundusze Europejskie dla Małopolski
na lata 2021-2027. Małopolska
Przyszłości. Pomoc dla przedsiębiorców
zostanie skierowana w obszary, takie jak:
badanie i rozwój, inteligentny rozwój
gospodarczy i budowa regionalnego
ekosystemu innowacji
Witold Kozłowski,
marszałek Województwa Małopolskiego
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— Witold Kozłowski,
marszałek Województwa Małopolskiego
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Silne prorozwojowe wsparcie
dla przedsiębiorców w Małopolsce
— Witold Kozłowski

Jestem przekonany, że środki
pochodzące z Funduszy Europejskich
będą dla nas silnym bodźcem
rozwojowym – pozwolą wesprzeć
potencjał innowacyjny regionu
oraz rozwój naszych przedsiębiorstw

– Jak małopolscy przedsiębiorcy
poradzili sobie w pierwszych
trzech falach pandemii?

– Pandemia spowodowała olbrzymie perturbacje w gospodarce. Było to związane głównie z wprowadzeniem lockdownu i zaburzeniem
łańcuchów dostaw, przepływu pracowników, wyrobów czy świadczenia usług. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie 17 proc.
przedsiębiorców nie doświadczyło
w sposób istotny problemów z prowadzeniem działalności.
– Na ile pomogła naszym przedsiębiorcom pomoc z tarcz antykryzysowych, w tym tarczy małopolskiej?

– Mając świadomość tego, w jak
trudnej sytuacji znaleźli się małopolscy przedsiębiorcy, zarząd województwa zadecydował o uruchomieniu różnorodnych form pomocy. Były to m.in. bony rekompensacyjne dla przedsiębiorców

zatrudniających pracowników,
wsparcie dla osób samozatrudnionych oraz unijne pożyczki udzielane na atrakcyjnych warunkach.
Łącznie Pakiet Przedsiębiorczości
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozwolił na wsparcie ponad 4,4
tys. małopolskich MŚP oraz 3,6 tys.
osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą – łącznie
ponad 8 tys. firm. Otrzymane środki pozwoliły utrzymać ponad
27 tys. etatów w firmach.
– Które sektory najsilniej ucierpiały, a które wykazały się nadzwyczajną odpornością na kryzys pandemiczny?

– Doświadczenie pandemii pokazało wyraźnie, że najbardziej wrażliwe na ograniczenia wynikające
z lockdownu są działalności związane z szeroko pojętym przemysłem czasu wolnego. Mowa tu o takich branżach, jak m.in. turystyka,
gastronomia, rozrywka czy kultura. W badaniu przeprowadzonym
pod koniec 2020 r. aż 38 proc. ankietowanych firm z tych branż zadeklarowało, że ma znaczące problemy z bieżącą działalnością. Pomimo to, cały sektor wykazał się
niezwykłą zdolnością do „regeneracji”, szybko odtwarzając zawieszone działalności i kierując szeroki strumień nowych ofert do potencjalnych odbiorców. Dużą odporność na trudności związane
z pandemią wykazały również

WITOLD KOZŁOWSKI
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z jednej strony podmioty działające w branżach opartych
na specjalistycznej wiedzy pracowników, z drugiej – bardziej tradycyjne gałęzie, np. budownictwo.
– Które branże wydają się Panu najbardziej przyszłościowe?

– Z pewnością możemy do nich zaliczyć branże związane
z innowacyjnością, postępem naukowo-technicznym,
działalnością naukową. Mogą one czerpać z ogromnego
potencjału małopolskich uczelni i przedsiębiorstw,
wzmacniając przy tym wizerunek Małopolski jako nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się regionu.
– Czy Polski Ład ma szansę stać się kołem zamachowym rozwoju małopolskiej gospodarki?

Pakiet Przedsiębiorczości
Małopolskiej Tarczy
Antykryzysowej
pozwolił na wsparcie
ponad 4,4 tys.
małopolskich MŚP
oraz 3,6 tys. osób
prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą
– łącznie ponad 8 tys. firm.
Otrzymane środki
pozwoliły utrzymać
ponad 27 tys. etatów
w firmach

– Z perspektywy rozwoju gospodarczego Małopolski,
Polski Ład należy rozpatrywać w dwóch kategoriach:
ekonomicznej i społecznej. Z jednej strony, do małopolskich samorządów popłynie na inwestycje blisko 2 mld
zł, z czego ponad 161 mln zł na zadania Województwa
Małopolskiego. Z drugiej strony, Polski Ład to także nowa idea zakładająca nie tylko reformę fiskalną, ale również – tak długo wyczekiwaną – zmianę społeczną. Program zakłada bowiem poprawę jakości życia Polaków
i Małopolan, którzy będą mogli korzystać z bezpiecznej
i nowoczesnej infrastruktury.
– To wymaga wielkich inwestycji, także, a może
przede wszystkim poza Krakowem. Na ile rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie wpłyną na wzrost liczby i wartości inwestycji w całym regionie?

– Dofinansowaniem w ramach Polskiego Ładu objęte będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową, zamianę źródeł ciepła na zeroemisyjne czy też gospodarowanie odpadami. Program
obejmuje 35 obszarów gospodarki i jest konkretną odpowiedzią na potrzeby inwestycyjne samorządów. Z całą
pewnością ta rządowa inwestycja w region przyczyni się
do jeszcze szybszego rozwoju Małopolski, stanowiąc koło zamachowe dla regionalnej gospodarki i jednocześnie
pomagając małopolskim samorządom i firmom rozwijać
się i budować swój potencjał.
– A jakie formy wsparcia dla przedsiębiorców w Małopolsce pojawią się w planie odbudowy i w nowej
perspektywie unijnej, a zwłaszcza w jaki sposób województwo zamierza wspierać transformację energetyczną, cyfryzację i automatyzację oraz robotyzację
firm, by z jednej strony lepiej dbać o środowisko, nasz
bezcenny skarb, a z drugiej pomóc firmom wyjść
z pułapki rosnących kosztów?

– Strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w województwie małopolskim na najbliższe lata określa przy-
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jęty przez zarząd województwa projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata
2021-2027. Małopolska Przyszłości. Pomoc dla przedsiębiorców zostanie skierowana w obszary, takie jak: badanie i rozwój, inteligentny rozwój gospodarczy i budowa
regionalnego ekosystemu innowacji.
– Jaki jest jej cel?

– Wsparcie to pozwoli zwiększyć działalność badawczorozwojową i innowacyjną małopolskich przedsiębiorstw
oraz wzmocni ich wzrost i konkurencyjność. Umożliwi
także rozwijanie sieciowej i międzysektorowej współpracy, transfer wiedzy oraz podnoszenie kompetencji podmiotów tworzących regionalny ekosystem innowacji.
Wsparcie będzie udzielane z wykorzystaniem dotacji
i instrumentów finansowych. Mowa tu m.in. o bonach,
programach inkubacyjnych czy specjalistycznym wsparciu szkoleniowym. Oprócz wspomnianych obszarów
wsparcia przedsiębiorcy będą mogli sięgać po środki
m.in. na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, finansowanie usług rozwojowych zgodnie
z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców, w tym
przedsiębiorców czy też wdrożenie u pracodawców
kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy

i utrzymanie pracowników. Jestem przekonany, że środki
pochodzące z Funduszy Europejskich będą dla nas silnym bodźcem rozwojowym – pozwolą wesprzeć potencjał innowacyjny regionu oraz rozwój naszych przedsiębiorstw.
– Część środowisk w Małopolsce przekonuje, że trzeba przyhamować z realizacją działań antysmogowych zapisanych w małopolskiej uchwale antysmogowej i POP, inni chcieliby te działania przyspieszyć.
Oba te dokumenty są efektem cennego kompromisu,
którego zwolennicy zwracają uwagę, że nie chodzi tu
tylko o katalog trudnych do spełnienia wymogów służących poprawie jakości środowiska, a więc i zdrowiu
Małopolan, ale też o wielką szansę dla małopolskich
przedsiębiorców i gospodarstw domowych na obniżenie kosztów, zwłaszcza energii.

– Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce to od wielu
lat przedmiot troski zarówno władz samorządowych, jak
i gospodarzy gmin. Jednocześnie, jak pokazały badania,
również sami mieszkańcy regionu zyskują coraz większą
świadomość ekologiczną, więcej mówią o potrzebie poprawy jakości powietrza i chcą zmian. Uchwalony przez
Sejmik Województwa Małopolskiego nowy Program
Ochrony Powietrza został opracowany jako kompleksowy zestaw działań na rzecz poprawy jakości powietrza
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w regionie. Zakłada on szereg zadań dla samorządów
gminnych, powiatowych oraz województwa. Do najważniejszych należą: przyspieszenie wymiany przestarzałych pieców, promowanie wykorzystania odnawialnych
źródeł energii oraz usprawnienie systemu kontroli palenisk. Realizacja tego programu zależy przede wszystkim
od podejścia i zaangażowania gmin, a konkretniej – samych mieszkańców. Naturalnie, wybory Małopolan dotyczące np. wymiany kotłów, zwiększenia wykorzystania
odnawialnych źródeł energii czy korzystania ze zrównoważonego transportu, mogą przełożyć się na wzrost zapotrzebowania na konkretne usługi, np. instalatorskie
lub budowlane.
– Polska odniosła spektakularny sukces, cyfryzując
sektor bankowy: z jednego z najbardziej zacofanych
w Europie stała się w 20 lat jednym z najnowocześniejszych w świecie. Czy, Pana zdaniem, możemy
powtórzyć ten sukces w szerszej skali – cyfryzując,
automatyzując, robotyzując i transformując energetycznie całą gospodarkę? Czy Małopolska – ze swym
potencjałem naukowym i biznesowym – może odegrać znaczącą rolę?

– Małopolska od lat jest jednym z liderów innowacyjności w kraju. Według danych GUS za 2019 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w Małopolsce plasują nas na drugim – po województwie mazowieckim – miejscu wśród regionów, a ich dynamika
w stosunku do 2014 r. wyniosła aż 123 proc. Co więcej,
jak pokazują badania zrealizowane przez Małopolskie
Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, od 2020 r. innowacje stanowią nieodłączny element działalności małopolskich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości

i rodzaju działalności. Tego stanu rzeczy nie przekreśliła
nawet pandemiczna rzeczywistość. Jak pokazują wyniki
badania, w ciągu ostatnich dwóch lat realizację działań
innowacyjnych zadeklarowało 44 proc. badanych, a jej
podjęcie w kolejnych dwóch latach zakłada 81 proc. respondentów. Małopolskie firmy traktują innowacje kompleksowo, z czego wynika deklarowana przez nie równoległa realizacja kilku kategorii innowacji.
– Jakich konkretnie?

– Najistotniejsze wydają się te związane z unowocześnianiem produktów i procesami operacyjnymi, na co
mogą składać się również automatyzacja i digitalizacja.
Co istotne, owa innowacyjność w przypadku Małopolski
jest w wielu przypadkach działaniem synergicznym
i opartym na współpracy z ośrodkami naukowymi. Niemal jedna trzecia podmiotów realizujących działania innowacyjne korzysta ze wsparcia zewnętrznego, najchętniej z usług uczelni wyższych.
– Jakie to ma znaczenie dla nas wszystkich, mieszkańców regionu, którzy niekoniecznie na co dzień żyją innowacjami?

– Zwiększanie innowacyjności małopolskich firm jest
warunkiem koniecznym na drodze do wzmacniania potencjału gospodarczego regionu. Istotnym czynnikiem
w tym zakresie jest synergia działań i międzysektorowa
współpraca sektora publicznego, w tym administracji,
uczelni, instytutów badawczych, jak i przedsiębiorców
oraz organizacji pozarządowych i gospodarczych, m.in.
klastrów innowacji. Jeśli będzie się ona rozwijać w pożądanym przez nas kierunku, to wszystkim Małopolanom
żyło się będzie coraz lepiej.
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Kapitalizm
— Prof. Stanisław Mazur

państwowy
nie zastąpi
wolnego
rynku

029

Krakowskie uniwersytety
dostarczają wysoko wykwalifikowanych
absolwentów, bez których nie może się
rozwijać nowoczesna gospodarka.
Ale są też czymś więcej:
formacją, na której można oprzeć budowę
racjonalnego, a zarazem etycznego
społeczeństwa. A to pozwala mi patrzeć
w przyszłość z nadzieją
prof. Stanisław Mazur,
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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— Prof. Stanisław Mazur,
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
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Jakiego państwa potrzebujemy i gdzie
ono powinno być szczególnie aktywne?
— prof. Stanisław Mazur

Sprawne państwo musi być elastyczne,
dynamiczne, po to, aby odpowiednio
reagować na to, co się dzieje w świecie.
Pamiętajmy, że w czasach thatcherowskich i reaganowskich inicjatorem kluczowych zmian był wielki biznes

– Panie profesorze, słynne życzenie „obyś żył w ciekawych czasach” spełnia się nam dość złowieszczo…

– To prawda, nie sposób zaprzeczyć,
że czasy są bardzo ciekawe.
– To wiąże się z wieloma wyzwaniami: demografia i brak ludzi
do pracy w krajach rozwiniętych,
także w Polsce, transformacja
energetyczna i drożejące paliwa
oraz energia, masowa cyfryzacja
wszystkiego, rewizja globalnych
łańcuchów dostaw, ostre napięcia
między mocarstwami, do tego
kryzys imigracyjny i uchodźczy…
Na przełomie lat 70. i 80. Ronald
Reagan i Margaret Thatcher przekonali świat, że odpowiedzią
na wielki globalny kryzys powinno
być mniej państwa. Polska weszła
w demokrację i kapitalizm właśnie
w takich realiach. A czy dzisiaj
trzeba nam więcej państwa czy
mniej państwa?

– Postawiłbym to pytanie nieco inaczej: jakiego państwa potrzebujemy
i gdzie ono powinno być szczególnie
aktywne, a gdzie powinno stawiać
na inicjatywę i przedsiębiorczość
obywateli, skupiając się jedynie
na usuwaniu barier, które w tym
przeszkadzają.
To, że państwo jest dzisiaj potrzebne jako jeden z głównych graczy,
także w gospodarce, stało się dla
wielu sprawą oczywistą. Konserwatywna rewolucja, o której pan wspomniał, chwilowo doprowadziła
do ograniczenia wielkości państwa
i zakresu jego funkcji. Ale już niedługo potem wydatki publiczne zaczęły rosnąć. Dzieje się tak, ponieważ oczekują tego przedsiębiorcy,
kiedy nastaje okres dekoniunktury
gospodarczej, jak i obywatele domagający się coraz wyższej jakości
usług publicznych. Jeśli popatrzymy
na kluczowy wskaźnik pomiaru aktywności państwa, jakim jest relacja
wydatków publicznych do PKB, to
zauważymy, że od czasu II wojny
światowej następuje ciągły wzrost
tych nakładów.
– Także w krajach przedstawiających się jako mocno liberalne?

– Nawet tam. Wydatki publiczne
w większości krajów Europy od lat
przekraczają 40 procent PKB,
a w ostatnim czasie w wielu państwach przekroczyły 50 proc. PKB.
– Jaki z tego płynie wniosek?
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Świat liberalnej demokracji
przechodzi równocześnie
kilka kryzysów,
czego skutkiem jest
radykalizacja zachowań,
eskalacja żądań i rosnący
populizm.
Czas pandemii dodatkowo
wzmocnił każde
z tych negatywnych zjawisk.
Doszło nawet do próby
zawieszenia pewnych zasad
gospodarczych
i obywatelskich, które
mówią, jak powinno być
urządzane dobre państwo

– Podstawowy jest taki, że my państwa tak naprawdę potrzebujemy. Wiąże się z tym jednak coraz częściej pytanie, które postawiłem na początku: jakie to powinno być
państwo, jak zorganizowane i jakiego rodzaju wsparcia
powinniśmy z jego strony oczekiwać, a w jakich obszarach powinno ono dać nam raczej spokój. Za tym fundamentalnym pytaniem kryje się kolejne: co to jest dobrze
urządzone państwo?
– Proste: to państwo sprawne, sprawiedliwe…

– Bez wątpienia. Moglibyśmy wymienić wiele dodatkowych cech, jak chociażby demokratyczne, równe, inkluzywne. Niby to proste, jednakże każde z tych określeń
wywołuje ożywione spory i brak jest powszechnej zgody,
co się pod nimi kryje.
– Wobec tego spytam: jaką to dobrze urządzone państwo powinno tworzyć przestrzeń do prowadzenia
biznesu, rozwoju przedsiębiorczości – co w kapitalizmie wydaje się raczej oczywiste, ale dziś jest wyjątkowo trudne z uwagi na ogrom globalnych zagrożeń
i współzależności. Pojedyncze państwo, nawet tak
wielkie jak USA, nie jest w stanie tego wszystkiego
samotnie ogarnąć.

Debata rektorów
podczas inauguracji
projektu Sztuka na UEK

– Nie ma uniwersalnego, trwałego modelu idealnego
państwa. Sprawne państwo musi być elastyczne, dynamiczne, po to, aby odpowiednio reagować na to, co się
dzieje w świecie. Pamiętajmy, że w czasach thatcherowskich i reaganowskich inicjatorem kluczowych zmian był
wielki biznes. To on przekonał większość wyborców
do tego, że należy urządzić państwo tak, aby dało się jak
najłatwiej robić interesy. Stworzony na kanwie tego postulatu świat liberalnej demokracji przechodzi dziś równocześnie kilka kryzysów, czego skutkiem jest radykalizacja zachowań, eskalacja żądań i rosnący populizm.
Czas pandemii dodatkowo wzmocnił każde z tych negatywnych zjawisk. Doszło nawet do próby zawieszenia
pewnych zasad gospodarczych i obywatelskich, które
mówią, jak powinno być urządzane dobre państwo.

trudno sobie wyobrazić istnienie państwa przyjaznego
i przewidywalnego dla jego obywateli. A przewidywalność jest przecież jednym z podstawowych warunków
prowadzenia biznesu.
– Pewne dogmaty ekonomii zostały jednak, jak się
wydaje, podważone…

– Trudno to jednoznacznie i ostatecznie ocenić, ponieważ wymagałoby to szerszej analizy w dłuższym okresie,
a ten jeszcze nie minął. Niewątpliwie w kryzysie, z którym się obecnie borykamy, doszło do próby zawieszenia
klasycznych praw makroekonomii; np. banki centralne
prowadzą politykę w istocie rzeczy proinflacyjną, czyli
coś, co do tej pory – delikatnie mówiąc – było sprzeczne
z kanonem. Natomiast nie znamy jeszcze finalnych skutków takiego działania.

– Na trwałe?

– Sądzę, że po owym wahnięciu, gdy odstępstwa przeważyły nad zasadami, które znamy, demokracja liberalna
i gospodarka rynkowa, odpowiednio dostosowane
do wyzwań, powrócą do stanu dynamicznej równowagi,
a znane prawidłowości reguł, które przez dziesięciolecia
stanowiły podstawy sukcesu wysokorozwiniętych
państw, zostaną przywrócone. W przeciwnym razie

– Pierwsze oceny są takie, że ta proinflacyjna polityka
– czyli wpompowanie do kieszeni przedsiębiorców
i konsumentów nadmiaru pieniędzy – uratowało nas
przed długotrwałą recesją. Mamy o 10 procent droższy chleb i drób w Polsce, Niemczech i Ameryce,
ale nikt nie rzuca się z mostu z powodu bankructwa
firmy czy krachu na giełdzie…

– Pierwszy problem jest taki, że my to wszystko oceniamy wciąż w zbyt krótkim horyzoncie czasowym. Drugi
tkwi w tym, że nie da się przeprowadzić prostych porównań między dawnymi i obecnymi kryzysami.

nowicie koncepcji sprawiedliwego społeczeństwa.
Oczywiście, ona nie może unieważniać reguł rynku,
ale zarazem musi zakładać, że już dalej nie będziemy doświadczać czegoś, co nazwano zglobalizowanym kapitalizmem kasyna.

– Wydaje się już raczej oczywiste, że ten kryzys
był / jest wyjątkowo oryginalny, bo jeszcze nigdy
w dziejach nie było tak, że jedne branże doznały
w krótkim czasie niemal stuprocentowego spadku
przychodów, a inne w tym momencie rosły w tempie
dotąd niespotykanym. Tym chętniej wracam do pytania: czy wiemy, jak w takich „ciekawych czasach” powinno się zachowywać dobrze urządzone państwo?

– Susan Strange pisała o tym już w latach 80. Jan Toporowski ukuł słynną frazę, że „w epoce finansów finanse finansują przede wszystkim finanse”. W 2007
roku, tuż przed wybuchem światowego kryzysu finansowego, sektor finansowy w USA zagarnął jedną
trzecią zysków wszystkich firm amerykańskich – wytwarzając mniej niż 4 procent PKB.

– Fundamenty takiego państwa specjalnie się nie zmieniły. To jest oczywiście trójpodział władzy, to jest państwo prawa, to jest instytucjonalny ład równoważenia
tych władz, to jest gospodarka oparta na wolnym rynku.
Problemy pojawiają się w momencie, gdy te pojęcia próbuje się redefiniować. A takie próby podejmowane są
dlatego, że konsekwencją upowszechnienia formy kapitalizmu symbolizowanej przez Ronalda Reagana i Margaret Thatcher – a myślmy też przecież w znacznej mierze ją przyjęli, budując polski kapitalizm – jest wzrost nierówności i napięć oraz generalna pauperyzacja klasy ludowej i średniej. Te napięcia doprowadziły do powtórnego
uruchomienia dyskusji na temat tego, co brzmi może
górnolotnie, ale w co ja osobiście mocno wierzę, a mia-

– Faktem jest, że w ostatnich dekadach zasadnicze zyski
brały się nie z produkcji, tylko ze spekulacji, operacji finansowych i to – moim zdaniem – podkopało fundamenty odpowiedzialnej ekonomii, zrodziło kryzysy, frustracje, napięcia i otworzyło w wielu krajach drogę dla
populizmów i radykalizmów. Owe radykalizmy są o tyle
niebezpieczne, że tężeją i coraz silniej polaryzują społeczeństwa. I nie ma znaczenia, że większość obywateli nie
do końca rozumie społeczne i gospodarcze mechanizmy.
Po prostu stale przybywa tych, którzy mówią:
my nie zgadzamy się na taki typ gospodarki, który prowadzi do skrajnego rozwarstwienia pod względem materialnym i pod względem statusu społecznego. Musimy
więc poszukać nowego kompromisu między zarabia-
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niem pieniędzy przez biznes a godziwymi warunkami
życia obywateli.
– Te poszukiwania polegają dziś w Polsce, mówiąc
w pewnym uproszczeniu, na generalnej kontestacji,
jeśli nie odrzuceniu tego, co nazwaliśmy „polityką
Balcerowicza”.

– Lata 90., czyli pierwsza dekada III RP, były na pewno
okresem twardego, brutalnego, czasami po trosze dzikiego kapitalizmu, przy czym opinie na temat tego,
czy to była jedyna droga, są podzielone. Z perspektywy
trzech dekad uprawiania tego modelu trzeba powiedzieć, że w sensie gospodarczym Polska odniosła sukces.
– Paraempirycznym dowodem na to, że pójście inną
drogą nie dałoby równie dobrych efektów, jest to,
że kraje, które tego próbowały, mają się gorzej niż
my…

– Owszem, jednak taka jest kolej rozwoju cywilizacji,
że wtedy, kiedy osiągamy sukces, rodzi się pytanie, jaki
powinien być uczciwy, przyzwoity podział jego owoców.
W Polsce taka debata rozpoczęła się jakiś czas temu. Niestety, mam wrażenie, że poszła niekoniecznie w dobrym
kierunku.
– Dlaczego?

Faktem jest,
że w ostatnich dekadach
zasadnicze zyski brały się
nie z produkcji,
tylko ze spekulacji,
operacji finansowych
i to – moim zdaniem
– podkopało fundamenty
odpowiedzialnej ekonomii,
zrodziło kryzysy, frustracje,
napięcia i otworzyło
w wielu krajach drogę
dla populizmów
i radykalizmów

– Bo z dzikiego kapitalizmu skręciliśmy ostro w kierunku
mocnej populistycznie motywowanej polityki transferów socjalnych. Zamiast sensownie korygować niesprawiedliwości rynku wynikające z niedoskonałości gospodarki rynkowej, sięgnęliśmy po mechanizmy, które
w istocie w dłuższym horyzoncie nie będą służyć gospodarce i budowaniu klasy średniej. Podcinają zatem gałąź,
na której wszyscy siedzimy.
– Bo?

– Mogą zahamować rozwój, którego owoce chcemy dzielić.
– W jaki sposób?

– Najwyższy czas zadać pytanie, czy realizowana obecnie polityka i idące za nią regulacje nie spowodują,
że przestrzeń dla tworzenia biznesu będzie się znacząco
zmniejszać i pogarszać. Mówiąc brutalnie: jeśli nie będzie biznesu, nie będzie nowych inwestycji, to nie będzie
pracy i oczekiwanego wzrostu dochodów. To jest fundamentalna kwestia.
– Ale przecież obecna władza zapewnia, że jej intencje są dokładnie odwrotne: chce przyspieszyć rozwój, zwiększyć konkurencyjność Polski i polskiej gospodarki, żeby wszystkim żyło się jeszcze lepiej.
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Wierzę w spontaniczny
liberalny ład,
w którym konieczna
jest jednak interwencja
państwa. Jest ona potrzebna
do tworzenia uczciwych
reguł gospodarowania,
harmonijnego godzenia
kapitału i pracy
oraz budowania
sprawiedliwego
społeczeństwa

– Nie da się jednak ukryć, że pewne działania temu przeczą. W istocie – mimo różnych zabiegów retorycznych
– mamy do czynienia z próbą budowania kapitalizmu
państwowego. Ona się żywi wiarą, że taki kapitalizm
świetnie zastąpi kapitalizm rynkowy. Ja tej wiary nie podzielam. To kolejna wielka utopia, być może ona w jakiejś formie i w jakimś zakresie sprawdza się w kulturach
azjatyckich, ale nie w kulturze europejskiej, przynajmniej tej zachodniej, do której chcemy – czy chcieliśmy
dotąd – przynależeć. Ta utopia jest w naszych warunkach wysoce niebezpieczna.
– I chyba faktycznie niezgodna z tym, co gra w duszy
Polaków. Z badania „Jakiego państwa chcemy,
jakiego potrzebujemy?”, przeprowadzonego
przez prof. Radosława Markowskiego i Piotra Zagórskiego, a omawianego na ostatnim kongresie Open
Eyes Economy Summit w Krakowie, wynika,
że młodzi, dobrze wykształceni Polacy są najczęściej zwolennikami raczej rynku niż państwa w radzeniu
sobie z problemami społecznymi i zdecydowanie
częściej popierają różne przejawy wolności, od państwa oczekują zaś wsparcia dla postępu i przedsiębiorczości. Jakie z tego powinny płynąć wnioski dla
rządzących?

– Jeżeli patrzymy na polski sukces cywilizacyjny ostatnich 30 lat, to zobaczymy, że jego źródłem był i pozostaje
rozwój gospodarczy napędzany przedsiębiorczością
i ogromem pracy klasy średniej. On jest w wielkiej mierze
zasługą przedsiębiorczości i przedsiębiorców, tych polskich, i tych z zagranicy. Za ich sprawą, dzięki ich inwestycjom, stworzonym przez nich miejscom pracy i podatkom, które płacili, mozolnie pięliśmy się w europejskich i globalnych rankingach zamożności. A dlaczego
kapitał, ten rodzimy i ten obcy, tak chętnie w Polsce inwestował?
– No właśnie: dlaczego?

– Kapitał bierze pod uwagę pewne parametry,
które w dużej mierze składają się właśnie na coś,
co nazywamy jakością rządzenia w danym kraju.
W świat popłynął komunikat, że ta jakość jest nad Wisłą
relatywnie dobra – to znaczy należymy do grona państw
dobrze poukładanych, z trójpodziałem władzy, z respektowaniem kluczowych instytucji, wolnością mediów,
wolnym rynkiem, z wystarczająco przewidywalnym
i przyjaznym dla inwestorów prawem, odpowiedzialną
polityką finansową rządu, długiem publicznym pod kontrolą, dialogiem społecznym, słuchaniem tych grup obywateli, których dotyczą ewentualne zmiany kursu
lub zasad. To tworzy pewne bezpieczne ramy do inwestowania i rozwoju.
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– Tego już w Polsce nie ma?

– Nadal jest, ale widać wyraźnie, że wszystkie te parametry dramatycznie się pogarszają. Owszem, ciągle warto
w Polsce inwestować, bo mamy chłonny rynek, dobrze
wykształcone społeczeństwo, relatywnie niskie koszty
pracy, ale moim zdaniem w dłuższym horyzoncie czasowym te mocno pogorszone warunki będą nam coraz bardziej doskwierać. I mam tu na myśli zarówno problemy
z przyciągnięciem nowych inwestorów, a nawet zatrzymaniem tych, których dotąd mieliśmy, ale też stygnący zapał
do inwestowania ze strony rodzimych przedsiębiorców.
– Powiedzmy sobie szczerze i brutalnie: to będzie złe
nie tylko dla samego biznesu.

– Oczywiście! Trzeba przy tym pamiętać, że takie rzeczy
nie dzieją się z dnia na dzień. Rozmawiam regularnie
z ludźmi biznesu, także tego wielkiego, międzynarodowego. Byli oni zdumieni i zdegustowani konfliktem polskiego rządu z amerykańskim koncernem Discovery wokół koncesji dla TVN. Nikt nie rozumiał, czemu to służy,
jaka w tym jest logika. To na krótką metę nie sprawiło,
że biznes nagle wyniósł się z Polski, albo radykalnie
zmienił plany inwestycyjne. Ale trzeba wiedzieć,
że część inwestorów zaczęła rozważać taką ewentualność, co było jeszcze parę lat temu nie do pomyślenia.
A więc nam to długofalowo szkodzi. Jeszcze większe
szkody wywołuje pogorszenie parametrów dobrego rządzenia, o których wspomnieliśmy wcześniej.
– A jak ma się do tego wszystkiego Polski Ład?

– Dostrzegam w nim wyznanie wiary raczej w kapitalizm
państwowy niż w polskich przedsiębiorców. To jest takie
myślenie: „wy się nie martwcie, my wam pomożemy”.
Nie mówię, że to wynika z cynizmu albo wyrachowania,
chcę wierzyć, że u podstaw tego leżą szlachetne
pobudki. Ale efekt jest taki, że władza mówi: „damy
wam pieniądze, damy wam ulgi, damy wam świadczenia…” I oczywiście, żeby dać, musi najpierw zabrać.
Komu?
– Wychodzi na to, że głównie przedsiębiorcom, specjalistom, menedżerom. Bo mają, zdaniem władzy,
za dużo.

– Jestem gorącym zwolennikiem całkiem odmiennego
rozwiązania, a mianowicie takiego, w którym państwo
poprzez niezbędne regulacje tworzy warunki do zarabiania pieniędzy i niekoniecznie chce wszystkich uszczęśliwiać. A tu mamy – na takim najbardziej ogólnym poziomie – swoisty manifest kapitalizmu politycznego, w którym władza centralna chce mieć jak najwięcej środków,
by je samodzielnie dzielić, bo najlepiej wie, jak zbudować
dobre społeczeństwo. I ja się takiego podejścia bardzo
obawiam.
– Ono się przejawia także w rozwiązaniach podatkowych.

– Tak, z jednej strony grozi nam fiskalizm, z drugiej – ryzykujemy poszerzenie sfery uznaniowości organów kontroli skarbowej. Nie chcę przez to jednoznacznie powiedzieć, że mój stosunek do Polskiego Ładu jest negatywny,
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bo to byłoby nieuczciwe i przedwczesne. Chcę raczej wyrazić swe obawy w oparciu nie tylko o zapisy tego dokumentu, ale i wnioski z obserwacji dotychczasowych poczynań władzy. Równocześnie uważam, że trzeba dziś
jasno ludziom mówić, że kapitalizm państwowy nie jest
w stanie unieważnić rynku, ani zastąpić aktywności
właściciela hotelu z Krakowa czy kupca z Nowego Sącza.
Władza w Warszawie naprawdę nie wie lepiej, czego potrzebują klienci tych przedsiębiorców.
– Pan wierzy w odrodzenie liberalizmu?

– Wierzę w spontaniczny liberalny ład, w którym konieczna jest jednak interwencja państwa. Jest ona potrzebna do tworzenia uczciwych reguł gospodarowania,
harmonijnego godzenia kapitału i pracy oraz budowania
sprawiedliwego społeczeństwa. Państwo nie powinno
też zastępować lokalnych samorządów, które mają o niebo lepsze rozeznanie w potrzebach swoich mieszkańców
niż władza centralna. To nie „wszystkowiedząca” władza
wytwarza dobra i PKB, to ład społeczny to robi.
– Czyli?

W istocie – mimo różnych
zabiegów retorycznych
– mamy do czynienia z próbą
budowania kapitalizmu
państwowego. Ona się żywi
wiarą, że taki kapitalizm
świetnie zastąpi kapitalizm
rynkowy. Ja tej wiary nie
podzielam. To kolejna wielka
utopia, być może ona
w jakiejś formie i w jakimś
zakresie sprawdza się
w kulturach azjatyckich,
ale nie w kulturze
europejskiej, przynajmniej
tej zachodniej, do której
chcemy – czy chcieliśmy
dotąd – przynależeć.
Ta utopia jest w naszych
warunkach wysoce
niebezpieczna

– Ludzie poprzez interakcje społeczne, którym się nadmiernie nie przeszkadza. To oni kształcą się, bogacą, budują klasę średnią. Nie wierzę w inny model.
– Może dlatego, że żaden inny się nie sprawdził.
A przewymiarowanego, wszystkowiedzącego i decydującego o wszystkim państwa już próbowaliśmy.

– Owszem. Co więcej, zgodnie z przywołanymi przez pana badaniami, my jesteśmy w istocie narodem wolnościowców i nawet jeżeli chętnie bierzemy to, co nam oferuje władza, to w głębi duszy pozostajemy emocjonalnymi rebeliantami pragnącymi mieć dużo swobodnej przestrzeni. Nie przez przypadek 99 procent przedsiębiorców
nie mówi wcale: „Dajcie nam”, lecz „Pozwólcie nam działać, a my sobie poradzimy”.
– Problem w tym, że mamy w Polsce silną polaryzację
opinii i obozy polityczne, które nie tyle się nie zgadzają, co organicznie nienawidzą.

– Owszem, wytworzyliśmy obozy, które nie znajdują już
wspólnego języka, nie potrafią sformułować zbieżnego
komunikatu i skupiają się wyłącznie na rywalizacji.
Triumfuje radykalizm. Strona, która dominuje, odrzuca
tę drugą i mówi: to my wiemy, co jest dobre i stara się
to przeforsować, nie licząc się z nikim i niczym. Niezdolność do uzgodnienia minimalnego choćby konsensusu
społecznego prowadzi nas do jeszcze głębszych podziałów, oskarżeń o zdradę, warcholstwo, szkodzenie Polsce,
kierowanie się najniższymi pobudkami. Tymczasem bez
szerokiego społecznego dialogu, słuchania inaczej myślących i liczenia się z ich zdaniem, nie da się dobrze rządzić.
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– A da się prowadzić dobrą gospodarkę?

– Absolutnie nie. Jeżeli spojrzymy na sposób konsultowania bardzo wielu decyzji rządowych, to zobaczymy,
że racje wynikające z debat i merytorycznej argumentacji kompetentnych środowisk nie są brane pod uwagę. Górą są niemal zawsze te wynikające z ideologicznego przekonania i politycznego zacietrzewienia. Władza odkładająca na bok rozum, a działająca w imię rzekomo wyższych, ideologicznych wartości, staje się
niebezpieczna.
– A jaka jest w owych „ciekawych czasach” rola uniwersytetów?

– Wydaje mi się, że ona rośnie w dobie tzw. postprawdy. Jeden z bardzo znaczących doradców prezydenta
Trumpa powiedział, że jest rzeczywistość i są obok
równoprawne fakty alternatywne. To znaczy, że
wszystko można powiedzieć. I tak się dzieje, także
w Polsce. Uniwersytety mają obowiązek przypominać,
że „fakty alternatywne” nie istnieją i że takie stawianie
sprawy jest szalenie groźne dla państw i społeczeństw.
Głos uniwersytetów powinien być głosem umiaru,
rozwagi i odpowiedzialności. Co, oczywiście, nie zwalnia uniwersytetów od prowadzenia badań, pokazywania alternatywnych rozwiązań i ich konsekwencji –
jednakowoż na bazie wiedzy i rozumu, a nie ideologicznych i politycznych przekonań, co, niestety, się
zdarza…

– Uniwersytety są także miejscem wykuwania czegoś, co wydaje się w zwariowanym i zmiennych czasie najcenniejsze.

– Ma pan na myśli światłych i kompetentnych ludzi.
To prawda. Jeśli spytać wielkie globalne korporacje,
które silnie przyczyniły się do dynamicznego rozwoju
Krakowa, dlaczego zdecydowały się umieścić swe oddziały i centra rozwojowe akurat w naszym miejsce,
to usłyszymy w odpowiedzi: bo macie świetnych ludzi.
Duży biznes, również ten międzynarodowy, dawno
zrozumiał, że uczelnie to nie są po prostu jakieś szkoły,
lecz potężny zasób rozwojowy. Szczęśliwie, identycznie myślą władze w Krakowie.
– Od dłuższego czasu stara się Pan przekonywać,
że uczelnie krakowskie to jest nie tylko
kształcenie i kształtowanie postaw, ale
i sektor gospodarki.

– Owszem, dlatego cieszy mnie, że coraz częściej słyszę
od ważnych decydentów, iż podzielają tę opinię. Uniwersytety dostarczają wysoko wykwalifikowanych absolwentów, bez których nie może się rozwijać nowoczesna gospodarka. Ale są też czymś więcej: formacją,
na której można oprzeć budowę racjonalnego, a zarazem etycznego społeczeństwa. A to pozwala mi patrzeć
w przyszłość z nadzieją.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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— Justyna Zając-Wysocka

Przepisy,
których
nikt
nie
rozumie
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– W Polskim Ładzie osiągnęliśmy kolejny
poziom absurdu: nawet specjaliści
nie rozumieją, o co w wielu miejscach
chodzi. Musimy się między sobą
konsultować, śledzić na bieżąco
wypowiedzi ministrów i ich wpisy
w mediach społecznościowych,
by próbować się domyślić, po co powstał
dany przepis i jak należy go rozumieć,
czyli jak on – teoretycznie – ma być
stosowany w praktyce
Justyna Zając-Wysocka,
wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
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Justyna Zając-Wysocka,
wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
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Przedsiębiorca ma chwilę na zastosowanie
przepisów, których nikt nie rozumie...
— Justyna Zając-Wysocka

Urzędnicy są tak samo przerażeni
jak doradcy podatkowi oraz część
przedsiębiorców – tych, którzy już zdali
sobie sprawę, jak duża to jest zmiana

– W publikowanym co roku przez
Tax Foundation rankingu najbardziej konkurencyjnych systemów podatkowych świata Polska
obsunęła się w tym roku
na przedostatnie miejsce wśród
badanych krajów OECD. Czy jest
naprawdę tak źle, czy też po prostu jakaś grupa ekspertów źle nastawionych do Polski robi nam
czarny PR?

– Niestety, jest dokładnie tak, jak
napisano w raporcie. Jego twórcy
wskazali, że – przynajmniej na razie – główną bolączką polskiego
systemu podatkowego nie jest sama wysokość obciążeń, tylko niestabilność prawa oraz zbyt późne
komunikowanie zmian i zbyt krótki czas na dostosowanie firm
do tych zmian.
– Kolejny wymieniony problem
to brak konsultacji lub ich pozorowanie. Czy my w tych wszystkich obszarach możemy liczyć

na poprawę i awans w rankingu
Tax Foundation?

– To, co rządzący zrobili w ramach
Polskiego Ładu, zapowiada raczej,
że my się w tym rankingu obsuniemy na samo dno. Po pierwsze dlatego, że znacząco wzrosną obciążenia znacznej części przedsiębiorców, a po drugie – z tego powodu,
że samo tworzenie tych przepisów
urągało wszelkim standardom.
Wszystko zostało uchwalone
w szaleńczym tempie i ma wejść
w życie niemal natychmiast: rozmawiamy w połowie listopada, gdy
prezydent jeszcze nie złożył podpisu pod pakietem ustaw Polskiego
Ładu, a większość z nich ma zacząć
obowiązywać od nowego roku.
– A konsultacje? Jak wyglądały?

– Bardzo wiele organizacji branżowych, samorządowych, całe mnóstwo podmiotów wysłało swoje
uwagi – najpierw do Sejmu, potem
do Senatu. I tak naprawdę nic z tego ostatecznie nie zostało
uwzględnione. Wszystkie kluczowe organizacje biznesu oraz stowarzyszenia i związki samorządów
przedstawiły władzy jeden generalny postulat: aby całą tę reformę
odłożyć o rok, by rząd miał czas
poprawić liczne błędy, wskazywane nie tylko przez ekspertów z zewnątrz, ale i przez legislatorów sejmowych i senackich oraz żeby
wszyscy zainteresowani mieli czas
odpowiednio przygotować się
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do tych zmian. Nie są one bowiem kosmetyczne, lecz
w wielu przypadkach wręcz fundamentalne, rewolucyjne.
– Ogarnąć je muszą nie tylko podatnicy, ale i sami
urzędnicy.

– Oczywiście. Dziś urzędnicy są tak samo przerażeni
jak doradcy podatkowi oraz część przedsiębiorców
– tych, którzy już zdali sobie sprawę, jak duża to jest
zmiana. Bo zdecydowana większość ludzi nie ma o tym
pojęcia.
– To przerażenie wynika z ogromu zmian czy też słabej jakości legislacji?

Wszystkie kluczowe
organizacje biznesu
oraz stowarzyszenia
i związki samorządów
przedstawiły władzy jeden
generalny postulat:
aby całą tę reformę odłożyć
o rok, by rząd miał czas
poprawić liczne błędy,
wskazywane nie tylko
przez ekspertów z zewnątrz,
ale i przez legislatorów
sejmowych i senackich
oraz żeby wszyscy
zainteresowani mieli czas
odpowiednio przygotować
się do tych zmian. Nie są one
bowiem kosmetyczne, lecz
w wielu przypadkach wręcz
fundamentalne, rewolucyjne

– Z jednego i z drugiego. W Ministerstwie Finansów tworzy się już objaśnienia do przepisów podatkowych,
które de facto nie zostały jeszcze opublikowane.
To pokazuje, do jakiego absurdu doszliśmy przez ostatnie lata. Ja się z tym jako prawnik pogodzić nie mogę.
Uczono mnie, że przepis powinien być sformułowany
na tyle prosto i logicznie, by był czytelny dla każdego
i zrozumiały wprost, bez całej masy objaśnień.
Zwłaszcza w prawie podatkowym, gdzie konsekwencją
regulacji są zobowiązania podatników, winno to być fundamentalną zasadą. A tymczasem w całej masie uchwalonych w ostatnich latach przepisów podatkowych może
1 procent spełnia ten warunek!
– Resztę przepisów rozumieją tylko specjaliści?

– Właściwie tak. W Polskim Ładzie osiągnęliśmy kolejny
poziom absurdu: nawet specjaliści nie rozumieją w wielu
miejscach, o co chodzi. Musimy się między sobą konsultować, śledzić na bieżąco wypowiedzi ministrów i ich
wpisy w mediach społecznościowych, by próbować się
domyślić, po co powstał dany przepis i jak należy go rozumieć, czyli jak on – teoretycznie – ma być stosowany
w praktyce. Doszło do tego, że na forum cen transferowych przedstawiciel resortu finansów zapowiedział nowelizację przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy, które zostały dopiero co uchwalone i jeszcze nie weszły w życie.
– Dziwne.

– Bardzo. Bo co to oznacza? Że ministerstwo zdaje sobie
sprawę, że są to regulacje niedoskonałe i wymagają poprawienia, a mimo to ich nie wycofuje, tylko uchwala z zamiarem dalszej pracy nad nimi. To się w głowie nie mieści
człowiekowi wierzącemu w stabilność prawa i świadomemu, że ta stabilność jest jednym z głównych motorów napędowych przedsiębiorczości i zdrowej gospodarki.
– Analizy biur prawnych Sejmu i Senatu dowodzą, że
przepisy Polskiego Ładu nie zostały dobrze napisane.
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– Ujął pan to bardzo delikatnie. Sejmowi prawnicy zwrócili uwagę, że część tych przepisów jest prawdopodobnie
niezgodna z konstytucją. Dochodzą do tego literówki,
brakujące przecinki, odesłania do przepisów, które nie
istnieją lub do błędnych przepisów. Senat próbował niektóre błędy naprawić, ale jego poprawki zostały także
w tym zakresie odrzucone.
– Mimo wcześniejszych, brzemiennych w skutki, doświadczeń z przecinkami w przepisach…

– Mimo. To jest naprawdę przerażające, że nawet mając
możliwość poprawy pewnych oczywistych błędów – nie
zrobiono tego. Na zasadzie: „bo nie”. Albo „wiemy lepiej”.
Teraz w stronę doradców podatkowych i prawników zatroskanych jakością tej brzemiennej w skutki legislacji płyną uspokajające „porady” typu: nie przejmujcie się przecinkami i błędami, bo skoro my wprowadzamy tyle zmian,
to na pewno jakiś błąd mógł się wkraść, ale nie ma się co
bać i siać defetyzmu, skoro już się piszą objaśnienia podatkowe i niebawem wszystko stanie się proste i zrozumiałe.

– Tzw. szarzy urzędnicy przyznają, że sami o Polskim
Ładzie też nic nie wiedzą.

– Oczywiście, że nie wiedzą i będą się intensywnie szkolić
w tym zakresie. Problem polega na tym, że przedsiębiorca
będzie musiał zastosować te przepisy od 1 stycznia 2022
roku. I nie ma tutaj przebacz. A te przepisy – których formalnie na dziś jeszcze nie ma, bo nie zostały opublikowane – nakładają na wielu szereg nowych obowiązków,
a w przypadku pozostałych zasadniczo zmieniają warunki działania. Np. przedsiębiorca, który ma obowiązkową
kasę fiskalną, musi od 1 stycznia posiadać terminal. Firm,
które na dziś nie mają terminali, jest trochę. I co, one
wszystkie mają się w grudniu rzucić do zakupu? Hurtem?
– Państwo ma prawo wprowadzać różnego typu zobowiązania.

– Czemu to was oburza?

– Oczywiście, że ma. Kluczowe jest jednak to, w jaki sposób się to odbywa. Ta forma mnie naprawdę smuci, bo
w Polskim Ładzie jest co najmniej kilka dobrych rzeczy,
które w innych warunkach, inaczej komunikowane i procedowane, mogłyby liczyć na bardzo pozytywny odbiór
w szerokich kręgach przedsiębiorców.

– Prawnikom, doradcom podatkowym, księgowym
i przedsiębiorcom nie mieści się w głowie, że dany przepis jest tak kaleki, niejasny, nieczytelny, pogmatwany, iż
sam z siebie nic nie mówi i dopiero z ministerialnymi objaśnieniami nabiera sensu, celu i mocy.

– Rozumiem, że nikt nie chce płacić wyższych podatków i woli ulgi. Ale z analiz rządu wynika, że firmy mają rekordowe zyski i rekordowe zasoby gotówki, więc
powinny się tym sukcesem bardziej dzielić.

– Abstrahując od faktu, że to jest statystyka, która dalece nie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, pragnę
zwrócić uwagę, że my się tu w dotychczasowych wywodach na temat Polskiego Ładu nie skupiamy na wysokości obciążeń – choć ona też będzie w wielu wypadkach dużym problemem – lecz na niezrozumiale brutalnej metodzie forsowania tego pakietu: na szybko
i bez liczenia się z nikim, a już zwłaszcza z tymi, których ta wielka zmiana dotyczy i którzy będą musieli
niebawem stosować te mocno ułomne i niejasne przepisy. Nikt nie bierze pod uwagę konsekwencji tych regulacji dla firm, a więc całej gospodarki. A te przecież
mogą być dramatyczne. Wielu przedsiębiorców jest też
oburzonych tym, jak Polski Ład jest prezentowany medialnie.
– Czyli?

– Wszystkie wpisy Ministerstwa Finansów na Twitterze,
wszystkie wypowiedzi na stronie resortu, wszystkie wywiady jego przedstawicieli, wystąpienia na konferencjach oraz inne przekazy głoszą, że jest to historyczna
obniżka podatków dla większości Polek i Polaków, a skorzystają na niej także przedsiębiorcy, bo wprowadzane
zostaną dla nich liczne ulgi.
– A to nieprawda?

– Ja się z takim przekazem nie zgadzam. Faktycznie będzie obniżka podatków, ale tylko dla części społeczeństwa i to na tyle niewielka, że inflacja szybko zje jej efekty. Faktycznie będą dodane ulgi dla przedsiębiorców,
ale tylko dla pewnej grupy – wciąż nie wiadomo,
jak dużej i jak będzie można z tego skorzystać, bo przepisy dotyczące ulg są – a jakże – niejasne. Co rodzi potrzebę interpretacji. Jak przedsiębiorca ma się cieszyć
z ulgi, skoro miesiąc przed jej teoretycznym wejściem
w życie nie jest nawet pewny, czy będzie z niej mógł skorzystać?
– Ulgi mają pobudzić gospodarkę, zachęcając przedsiębiorców do inwestowania.
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– I jako takie są czymś dobrym, zmierzającym w pożądanym kierunku, ale – powtarzam – przepisy są tak pogmatwane, niejasne, że długa lista wątpliwości odbiera radość z tego faktu.
– A gdyby spróbować wejść głębiej w Polski Ład
i przejrzeć jego intencje: czego tak naprawdę państwo
od przedsiębiorcy chce – oprócz większych danin?

– Wyraźnie widać w Polskim Ładzie wizję, którą można
nazwać „przedsiębiorcą idealnym z punktu widzenia fiskalnego”. Preferowaną przez państwo formą wydaje się
spółka z o.o., bo ona jest transparentna, składa sprawozdania, prowadzi księgi handlowe.
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– Można rzec: jest najbardziej na widelcu.

– Tak. I dla spółek – czy też generalnie podatników CIT
– przygotowano faktycznie pakiet różnego rodzaju korzystnych rozwiązań.
– Ale spółki to, przynajmniej na razie, mniejszość
przedsiębiorstw. Blisko trzy czwarte z 440 tysięcy
podmiotów zarejestrowanych w Małopolsce,
to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

– Tak, a więc podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych. Mamy wśród nich osoby rozliczające się
przy pomocy książki przychodów i rozchodów, mamy
podatników podatku liniowego i tych, którzy płacą PIT
na zasadach ogólnych, według skali podatkowej oraz
tych, którzy robią to w formie ryczałtu od przychodu
ewidencjonowanego, mamy wreszcie nielicznych rozliczających się kartą podatkową. Ministerstwo najwyraźniej dąży do pewnego oczyszczenia pola, sugerując wyraźnie tym, którzy jako osoby fizyczne chcą prowadzić
działalność gospodarczą, by przeszli na ryczałt. Ktoś taki
stosunkowo najmniej odczuje skutki podwyżek obciążeń i będzie miał do czynienia ze stosunkowo jasnymi
przepisami.
– Szlachetne.

Uczono mnie,
że przepis powinien być
sformułowany na tyle prosto
i logicznie, aby był czytelny
dla każdego i zrozumiały
wprost, bez całej masy
objaśnień. Zwłaszcza
w prawie podatkowym,
gdzie konsekwencją
regulacji są zobowiązania
podatników, winno to być
fundamentalną zasadą.
A tymczasem w całej masie
uchwalonych w ostatnich
latach przepisów
podatkowych może
1 procent spełnia
ten warunek!

– Nie czarujmy się – fiskus preferuje tę formę przede
wszystkim dla własnych korzyści: u ryczałtowców nie
ma kosztów, a więc nie zachodzi potrzeba ich weryfikacji. To ogromna oszczędność czasu i pieniędzy podczas
kontroli. Badanie samych przychodów też będzie super
proste, bo każdy, kto ma kasy fiskalne, będzie musiał
mieć terminal, a więc fiskus na bieżąco uzyska raporty
o każdej transakcji. Przy czym obniżono próg, powyżej
którego wszystkie transakcje muszą być bezgotówkowe.
W relacjach pomiędzy przedsiębiorcami będzie to
od 1 stycznia 2022 r. 8 tys. zł zamiast 15 tys. zł; wprowadzono też zupełnie nowy próg w transakcjach pomiędzy
przedsiębiorcami a konsumentami, którego nigdy wcześniej nie było – 20 tys. zł.
– Jeśli konsument kupi np. droższy skuter albo będzie
chciał opłacić robociznę za remont mieszkania, to
będzie mógł to zrobić wyłącznie w formie bezgotówkowej – żeby fiskus o tym od razu wiedział.

– Tak. Co więcej, nawet jeśli płatność za daną rzecz lub
usługę rozłożona będzie na kilka mniejszych, a ostatnia
rata wyniesie np. 10 zł, to to 10 złotych też będzie można
zapłacić wyłącznie bezgotówkowo, czyli przelewem albo
kartą.
– Fiskusowi zależy, by tę formę opodatkowania wybrały zwłaszcza dwie bardzo ważne grupy…
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Za zmianą formy działalności
musi stać rzeczywisty cel
gospodarczy. Trzeba działać
ostrożnie, wszystko dobrze
przemyśleć. Niestety,
nie wszyscy zdają sobie
z tego sprawę,
więc obawiam się,
że w nadchodzącym roku
wielu przedsiębiorcom
stawiane będą zarzuty
sztucznego działania
i sztucznych przekształceń
tylko po to, żeby obniżyć
obciążenia podatkowe

– Tak, obniżki ryczałtu przewidziano dla zawodów medycznych, w tym lekarzy, a także dla informatyków.
Dla lekarzy to swego rodzaju zadośćuczynienie za to,
że wyrzucono ich z karty podatkowej, bo ta forma ma
dogorywać razem z jej dotychczasowymi użytkownikami – od stycznia nikt nowy nie będzie mógł przejść
na kartę.
– W pozostałych formach opodatkowania podatek
płaci się nie od przychodów, lecz dochodów,
a więc są koszty i jest również składka zdrowotna,
której zgodnie z nowymi przepisami nie można będzie już odliczyć od podatku.

– Owszem. Fiskus przewidział tu chyba, że w tej sytuacji
przedsiębiorcy, w celu obniżenia obciążeń, będą mieli
tendencję do rozdymania kosztów, czyli wrzucania
w nie, czego się da. Dlatego po stronie administracji państwowej mamy do czynienia z istnym wyścigiem zbrojeń:
kontrolą kosztów zajmą się nie tylko odpowiednie organy Krajowej Administracji Skarbowej, ale i urzędnicy
ZUS. Czyli taka kontrola będzie się teraz odbywać dwutorowo.
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– Wielu przedsiębiorców mówi mi: płaciłem dotąd
stałą składkę zdrowotną i nic z tego nie miałem,
a teraz mam zapłacić jeszcze wyższą składkę zdrowotną, by też nic z tego nie mieć, bo i tak leczę się
prywatnie…

– Tak w znacznej mierze jest, ale w praktyce niewiele da
się z tym zrobić, bo państwo coraz więcej o przedsiębiorcach wie, transakcje na bieżąco wyświetlają się organom kontrolnym i mogą podlegać błyskawicznej analizie. W celu ograniczenia transakcji nierejestrowanych
wprowadzono całkiem nową instytucję: nabycie sprawdzające. Funkcjonariusz KAS kupi bułkę, albo ostrzyże
się u fryzjera i już po fakcie, jak będzie płacił, sprawdzi,
czy wartość tej transakcji została odpowiednio nabita
na kasę. W Polskim Ładzie przewidziano budżet na tego
typu kontrole na następnych kilka lat i najwięcej pieniędzy zarezerwowano na przyszły rok. Czyli już na dzień
dobry możemy się spodziewać bardzo dużej liczby takich kontroli, chyba po to, aby przedsiębiorca nigdy nie
był pewny, kto kupuje i czy przypadkiem nie jest to pracownik skarbówki.
– Ale to chyba dobrze: likwidacja szarej strefy działa
na korzyść uczciwych przedsiębiorców.

– Z punktu widzenia przedsiębiorcy szukanie takiej formy opodatkowania, która pozwoli zapłacić najniższe podatki i składki, wydaje się logiczne i uzasadnione – ale
nie ma tu uniwersalnego rozwiązania, każda firma wymaga indywidualnego podejścia, analiz i decyzji. Pragnę
przy tym przypomnieć i zarazem ostrzec, że mamy
w Polsce system dotyczący klauzuli ogólnej unikania
opodatkowania oraz system raportowania schematów
podatkowych, więc zmiana formy działalności tylko
po to, żeby obniżyć sobie obciążenia podatkowe, to proszenie się o kłopoty.
– Ministerstwo pokazywało zawsze coś takiego jako
przykład do zastosowania klauzuli ogólnej, a na pewno jako schemat podatkowy.

– Właśnie. Za zmianą formy działalności musi stać
rzeczywisty cel gospodarczy, trzeba tu działać ostrożnie, wszystko dobrze przemyśleć. Niestety, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, więc obawiam się, że
w nadchodzącym roku wielu przedsiębiorcom stawiane będą zarzuty sztucznego działania i sztucznych
przekształceń tylko po to, żeby obniżyć obciążenia podatkowe.

– Oczywiście, że generalnie dobrze. Ja tylko mówię,
że celowi fiskalnemu, czyli wyciśnięciu jak największej
ilości pieniędzy od podatników, poświęcono w Polskim
Ładzie mnóstwo miejsca, czasu i wysiłku. Czyli ten cel
jest tutaj ważny, jeśli nie najważniejszy, a nie rzekomo
„największa w dziejach obniżka podatków”.

– Słyszę od polityków władzy, że przedsiębiorcy generalnie bardzo dobrze zarabiają, wielu przetrwało
i radzi sobie świetnie dzięki uzyskanej w pandemii
pomocy państwa, więc teraz bez problemu mogą się
bardziej podzielić z potrzebującymi, niedoinwestowaną służbą zdrowia oraz tymi, którzy po prostu mało zarabiają lub wypracowali sobie niskie emerytury.

– A propos tej obniżki: jak ktoś zarabia 4000 złotych brutto, to zyska 180 zł miesięcznie. 7-procentowa inflacja zeżre mu to 180 złotych w ciągu siedmiu miesięcy, potem będzie stratny, bo jego pensja
netto, nawet po „historycznej obniżce podatków”,
będzie niższa niż obecnie. Chyba że szef da mu
podwyżkę – jeśli będzie miał z czego.

– Powtórzę: wielu przedsiębiorców to rozumie i wyraża
gotowość otwartej rozmowy na temat innego niż dotąd
opodatkowania ich dochodów. Ale to powinna być właśnie rozmowa, a nie coś, co ktoś – nie pytając ich o możliwe konsekwencje – naprędce i byle jak uchwalił, i każe
stosować natychmiast.

– No, właśnie. Po stronie większości przedsiębiorców
pojawią się znacznie większe obciążenia niż dotąd.
Trzeba przy tym pamiętać, że na kontrole związane
z przestrzeganiem nowych regulacji Polskiego Ładu nałożą się kontrole związane z rozliczaniem tarcz antykryzysowych; tu też może być ciekawie, bo przepisy
tarczowe były tworzone bardzo szybko i też są w większości nieostre i niejasne, co może prowadzić do sporów kończonych dopiero w sądzie. A takie sprawy trwają zwykle kilka lat…

– Przedsiębiorcy to widzą?

– Wielu przedsiębiorców główkuje teraz wraz z księgowymi i doradcami, jaką formę opodatkowania wybrać, by jak najmniej stracić, a w przyszłości załapać
się na jakieś ulgi.

– Raczej czują, bo wiedza o potencjalnych konsekwencjach Polskiego Ładu jest wciąż naprawdę niewielka.
Ludzie myślą, że to po prostu kolejna zmiana, jak co roku. A tak nie jest! Doradcy podatkowi widzą doskonale,
że zamiast nowego logicznego i sprawiedliwego systemu podatkowego zafundowano nam chaos. Niepokoi
przy tym bardzo nieprzyjazny przedsiębiorcom przekaz medialny płynący ze strony rządzących. Polacy słyszą, że na zmianach stracą wyłącznie ci, którzy kombinują. Miliony uczciwych przedsiębiorców wiedzą, że to
jest przekaz mocno krzywdzący, daleko mijający się
z prawdą i rzeczywistością.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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— Marcin Sala-Szczypiński

Chaos
prawny
to
zagrożenie
dla Polaków
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Sądy innych krajów mogą odmawiać
uznawania naszych wyroków.
Przez fakty dokonane wyłączamy się
z globalnego systemu wymiaru
sprawiedliwości. Będzie to mieć realne
i bardzo bolesne konsekwencje
dla zwykłych Polaków,
w tym przedsiębiorców
– od mikro- po wielkich.
Ale też – wbrew intencjom zapisanym
w uzasadnieniu Polskiego Ładu
– może doprowadzić do odpływu
inwestorów z Polski
Marcin Sala-Szczypiński,
dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
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— Marcin Sala-Szczypiński,
dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Krakowie
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Na niejasność i zmienność przepisów
nałożyła się niepewność wyroków sądowych
— Marcin Sala-Szczypiński

Do działania, rozwijania firmy,
inwestowania i tworzenia
miejsc pracy przedsiębiorca
potrzebuje przepisów stabilnych,
a przynajmniej – przewidywalnych

– Przedsiębiorcy mówią mi,
że jeszcze nigdy nie przyszło
im prowadzić biznesu w realiach
tak wielkiej niepewności. Z badań
GUS wynika, że jej źródłem
– oraz związanego z nią pesymizmu w wielu branżach – przestała
być w ostatnich miesiącach pandemia. Większość przedsiębiorców wskazuje inne źródło: niestabilność i niejasność przepisów.

– Kłania się stara prawda, że lepsze
są przepisy niedoskonałe, ale stabilne, niż teoretycznie lepsze, ale co
chwila zmieniane. Do działania,
rozwijania firmy, inwestowania,
tworzenia miejsc pracy przedsiębiorca potrzebuje przepisów stabilnych, a przynajmniej – przewidywalnych, czyli takich, do których
stosowania może się w miarę spokojnie przygotować. Równie ważnym warunkiem normalnej działalności jest zrozumiałość i jednoznaczność tych przepisów. W Polsce mamy gigantyczny i narastający

problem we wszystkich tych obszarach.
– Przeciętnemu Polakowi wydaje
się, że jak parlament uchwala jakiś przepis, to w chwili opublikowania tej regulacji kończy się cały
proces tworzenia prawa. Po prostu trzeba je stosować, tak jak je
zapisano, i już.

– Formalnie tak jest, ale w przypadku wielu przepisów regulujących
działalność gospodarczą nie
do końca wiadomo, jak stosować to,
co uchwalono i opublikowano.
Liczne regulacje są dla przedsiębiorców niezrozumiałe i mają przeważnie bardzo krótkie vacatio legis,
czyli przedsiębiorca musi błyskawicznie ustalić, jaka interpretacja
tego przepisu będzie obowiązująca.
Można to zrobić, sięgając do uzasadnienia projektu, żeby dowiedzieć się, jakie intencje przyświecały ustawodawcy, czyli dlaczego on
to chciał coś zmienić.
– I ta wszystko rozjaśni?

– Często – nie. Problem polega
na tym, że nie zawsze ów cel jest
znany, zrozumiały, jednoznaczny,
albo wręcz uchwalony zapis de facto rozmija się z tym oficjalnym celem. Bywa, że przedsiębiorcy muszą się tego celu domyślać, np. ustawodawca twierdzi, że robi coś, by
ułatwić i uprościć działalność gospodarczą, a efekt jest odwrotny, bo
prawdziwym celem okazuje się
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zwiększenie nadzoru ze strony administracji państwowej
lub pomnożenie wpływów do budżetu państwa.
– Uzasadnienie pakietu ustaw zwanych zbiorczo Polskim Ładem zaczyna się od słów: „Celem projektowanej ustawy jest stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce
na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych
łańcuchów dostaw”.

– Owszem, deklarowanym celem jest ułatwienie działalności i poprawienie bytu przeciętnej rodziny, ale jeśli zaczniemy wnikać w szczegóły, to okazuje się, że prawdziwą
intencją jest drenaż portfeli przedsiębiorców, którzy jeszcze zarabiają. Najlepszym przykładem jest regulacja dotycząca składki zdrowotnej. Widzimy tu, że można z jednej
strony pięknie deklarować, iż kwota wolna od podatku
została pierwszy raz od wielu lat podniesiona, i to wręcz
spektakularnie, co prowadzi do obniżki obciążeń podatkowych, a z drugiej wprowadzić regulację, która w praktyce u większości przedsiębiorców i ich najlepszych pracowników oraz menedżerów całkowicie likwiduje pozytywne skutki tej obniżki.
– Składka zdrowotna została podniesiona i nie będzie
można jej odliczać od podatku.

– Tak i przedsiębiorcy na tym stracą. A ponieważ każdy
z nich umie liczyć, to wszyscy szybko zauważyli, że rządowy przekaz o deklarowanych celach Polskiego Ładu
jest sprzeczny z rzeczywistymi skutkami tej regulacji.
To nie budzi zaufania do forsowanych zmian. Nakłada się
na to totalny chaos legislacyjny, informacyjny i interpretacyjny dotyczący nowych przepisów.
– Czym skutkuje?

Liczne regulacje
są dla przedsiębiorców
niezrozumiałe
i mają przeważnie bardzo
krótkie vacatio legis,
czyli przedsiębiorca musi
błyskawicznie ustalić,
jaka interpretacja
tego przepisu
będzie obowiązująca

– Pojawiły się interpretacje, zgodnie z którymi jednym
z zamiarów ustawodawcy jest zachęcenie przedsiębiorców prowadzących dotąd jednoosobową działalność
gospodarczą do zakładania spółek z o.o., bo te są z jednej strony bardziej przejrzyste dla organów państwa,
w tym fiskusa, więc łatwiej i taniej je kontrolować,
a z drugiej
– pozwalają uniknąć wzrostu obciążeń podatkowych,
wynikającego z regulacji Polskiego Ładu. No, to co, nagle
wszyscy rzucą się do zakładania spółek? Doświadczenie
każe mi podejrzewać, że w takim wypadku ustawodawca zareaguje na to, zwiększając obciążenia spółek…
– Bo zawsze może.

– Oczywiście: zawsze może. Kluczowe jest, jak to robi:
jak się do tego zabiera, z kim to konsultuje, jak wygląda
proces tworzenia prawa, czas na jego wdrożenie. W Polsce mamy dziś niepewne przepisy, nie do końca rozumie-
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my, jak je stosować. Ich interpretacje bywają skrajnie różne, więc wybór którejś z nich wiąże się z ryzykiem.
To prawda, że w celu minimalizacji ryzyka przedsiębiorca
może zawnioskować o indywidualną interpretację podatkową. Super, tylko że na taką indywidualną interpretację
czeka się trzy miesiące…

le do sporów interpretacyjnych. Część z nich zakończy się zapewne w sądzie.

– A nowe przepisy wejdą w życie za kilka tygodni.

– Jak długo?

– Właśnie. Tymczasem przedsiębiorca musi zaplanować
inwestycje, wiedzieć, na jakich zasadach będzie zatrudniał pracowników, ile go to będzie kosztować. Przecież takich decyzji nie podejmuje się z dnia na dzień! Olbrzymia
niepewność wykreowana w tym obszarze przez Polski
Ład może mieć straszne konsekwencje. W najlepszym razie dojdzie do masowego przyhamowania działań prorozwojowych, inwestycyjnych, bo wszyscy będą chcieli
najpierw zobaczyć, jak działają nowe regulacje, jak stosuje
je aparat państwa – żeby zminimalizować ryzyko. Równocześnie – żeby ograniczyć skutki podniesienia obciążeń składkowych i podatkowych – zwiększą ceny swoich
towarów i usług.

– W szczęśliwym układzie okoliczności – do wydania wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny mija kilka
miesięcy. Oczywiście, od niego może iść skarga kasacyjna
do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tu możemy czekać kolejnych kilka miesięcy, albo nawet i lat.
Czyli, w optymistycznym wariancie, w ciągu roku możemy mieć pierwsze wyroki NSA. W bardziej skomplikowanych sprawach potrwa to kilka lat. To jest czas, w którym
przedsiębiorcy mogą zamrażać inwestycje z powodu braku pewności, jak stosować dany przepis i co dalej się stanie.

– Co jeszcze nakręci i tak już wysoką inflację.

– Niby tak, ale proszę mi powiedzieć, czy to jest normalne, jeśli projekt ustawy ma 270 stron, a objaśnienia do niej
zajmują drugie tyle? Dla kogo to jest tworzone? Kto ma to
stosować? Czy przeciętny przedsiębiorca nie powinien
się przypadkiem skupić na swoim biznesie, a nie na poszukiwaniu interpretacji czegoś, co może w najlepszym
razie przynieść mu straty, a w najgorszym – zabić jego firmę? Chciałem tutaj także zwrócić uwagę na coś, na co nie
ma może precyzyjnego wzoru matematycznego, ale co
silnie wzmacnia niepewność przedsiębiorców, a przez to
wpływa na koszty firm i ostatecznie skutkuje rosnącymi
cenami towarów i usług. Chodzi o ryzyko związane z niespotykaną od ponad 30 lat,
czyli od początku wolnej Polski, niepewnością prawną.

– To raczej nieuniknione. Przedsiębiorcy otwarcie mówią,
że nie są w stanie wziąć na siebie tych kosztów w sytuacji,
gdy inne koszty – wynagrodzeń, energii, paliw, materiałów – także dynamicznie rosną.
– Wspomniał Pan, że każdy podatnik może wystąpić
o indywidualną interpretację danego przepisu do Krajowej Administracji Skarbowej.

– Tak, ale trzeba pamiętać, że taka interpretacja dotyczy –
zgodnie z nazwą – konkretnej sytuacji konkretnego podatnika. Czyli np. Malinowski nie może się powoływać
na interpretację uzyskaną przez Kowalskiego. Obawiam
się, że KAS zostanie zasypana wnioskami. A jeśli tak
– to się zakorkuje. Pewną nadzieję daje to, że jeśli KAS nie
odpowie w ciągu trzech miesięcy na wniosek podatnika,
to stosuje się interpretację przedstawioną w tym wniosku.
– Wielu radców prawnych podkreśla, że jeśli przepisy
są tak niepewne i niejasne, to tworzy to olbrzymie po-

– Dotknął pan bardzo ważnej kwestii, bo tak naprawdę
my się wszyscy dowiemy, jak te przepisy stosować, dopiero wówczas, gdy w spornych kwestiach wypracowana zostanie w miarę spójna linia orzecznicza. A to zwykle trwa.

– Ale wcześniej ministerstwo może wydać swoje interpretacje ogólne, co powinno minimalizować ryzyko.

– Dlaczego ono jest dzisiaj wyższe, niż – dajmy na to
– dekadę temu?

– Ponieważ na ogólną niejasność i zmienność tworzonych przepisów nałożyła się nam niepewność wyroków
sądowych. Nikt nie może być dziś pewien wyroku, skoro
nawet od ministra sprawiedliwości słyszy, że jakieś orze-
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czenie mu się nie podoba i ono tak naprawdę jest nieważne i nie ma go co uznawać. Żyjemy w coraz większym dualizmie prawnym: część sędziów, orzekających w sporach, także tych, w których tkwią przedsiębiorcy,
nie uznaje innych sędziów – z powodu niewłaściwego ich
powołania przez tzw. neo-KRS.
– A to nie jest po prostu jakiś tam spór środowiskowy,
który może nas nie obchodzić?

– Absolutnie nie! Prosty przykład: ostatnio sędzia w Krakowie odmówił nadania klauzuli wykonalności wyrokowi wydanemu przez – w jego ocenie – nieprawidłowo obsadzony sąd. Czyli strona postępowania już się cieszyła
z uzyskanego wyroku, już witała się z gąską, a tu okazało
się, że ten wyrok de facto nic nie znaczy. Sędzia poproszony o wydanie klauzuli wykonalności twierdzi,
że to w ogóle nie jest wyrok. A pamiętajmy, że czas uzyskania wyroków w polskich sądach to jest ładnych kilka
lat. Więc zakładając nawet teraz, że ten cały proces miałby się odbyć jeszcze raz w prawidłowym składzie sędziowskim, mamy kolejne lata…
– …w plecy.

– Owszem. Tak się nie da prowadzić biznesu. I w ogóle
trudno w takim państwie funkcjonować, żyć. Bo to dotyczy także innych sporów, np. między sąsiadami, a także
związanych z podziałem majątku po rozwodach
czy opieką nad dziećmi, alimentami...

– Co z tym zrobić?

– Dla radców prawnych, którzy starają się jak najlepiej pomagać swym klientom, jest to dziś kluczowe pytanie. Coraz więcej wyroków zapada w składach sędziowskich,
które są – zdaniem innych sędziów – nieprawidłowo obsadzone. To rodzi ryzyko podważania owych orzeczeń.
Pojawia się pytanie, czy radca ma w takim wypadku powoływać się na nieprawidłowe obsadzenie składu sędziowskiego jako przesłankę do stwierdzenia nieważności wyroku?
– Minister sprawiedliwości grozi takim radcom prawnym dyscyplinarkami. Sędziom kontestującym składy
złożone z neo-sędziów – też. Może więc wszyscy powinni sobie dać na wstrzymanie i posłuchać ministra,
że nawet jeśli ci sędziowie powołani przez neo-KRS
budzą zastrzeżenia, to ich wyroki są wyrokami?

– To nie takie proste! Polska funkcjonuje w szerszej przestrzeni prawnej: jest członkiem Unii Europejskiej,
co oznacza podporządkowanie wyrokom Trybunału
Sprawiedliwości UE. Podlegamy także wyrokom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), który jest sądem międzynarodowym (nieunijnym) orzekającym
w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych
w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności oraz jej protokołach dodatkowych.
Jako kraj jesteśmy sygnatariuszem Konwencji, a także
wielu innych umów międzynarodowych.
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– To oznacza, że część spraw dotyczących państwa
polskiego, polskich obywateli, a także sporów toczonych przez polskich obywateli – zarówno z partnerami
handlowymi, w tym cudzoziemcami, jak i własną, polską administracją – znajduje swój ostateczny finał poza polskimi sądami.

– Dokładnie tak. TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty
okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro
dziennie ze względu na niezawieszenie stosowania
przepisów krajowych dotyczących w szczególności
uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Konsekwencje tego są o wiele boleśniejsze od niemałej
sumy obciążającej budżet państwa. W efekcie niestosowania się przez polski rząd do wyroków TSUE sądy
bratnich krajów europejskich zaczynają wskazywać
na to, że polskie sądy nie dają gwarancji sprawiedliwego
procesu. Ostatnio sąd w Norwegii odmówił wydania
osoby ściganej w Polsce, przywołując właśnie taki argument.
– Powie ktoś: a niech tak sobie te europejskie kraje
trzymają tych naszych przestępców i podejrzanych
o przestępstwa.

Pojawiły się interpretacje,
zgodnie z którymi jednym
z zamiarów ustawodawcy
jest zachęcenie
przedsiębiorców
prowadzących dotąd
jednoosobową działalność
gospodarczą do zakładania
spółek z o.o., bo te są
z jednej strony bardziej
przejrzyste dla organów
państwa, w tym fiskusa,
więc łatwiej i taniej je
kontrolować, a z drugiej
– pozwalają uniknąć wzrostu
obciążeń podatkowych,
wynikającego z regulacji
Polskiego Ładu

– Nawet jeśli przyjąć to karkołomne założenie, to trzeba
pamiętać, że problem dotyczy także, a może przede
wszystkim wszelkiego rodzaju sporów cywilnych, majątkowych, gospodarczych. Prosta sprawa: wieloletnia obecność Polski w UE zaowocowała niezliczoną liczbą mieszanych, międzynarodowych małżeństw. Część z nich
kończy się rozwodami. No i weźmy takie sprawy alimentacyjne: sąd w Polsce orzeka, że ojciec mieszkający, dajmy
na to, w Szwecji, albo Francji, ma płacić tyle a tyle
na dziecko mieszkające nad Wisłą, a sąd w Szwecji lub
Francji mówi, że skład, który to orzekł, to nie jest sąd,
czyli to w ogóle nie jest wyrok.
– Albo sam ojciec dziecka stwierdza, że to nie jest wyrok, więc nie będzie płacił. I w zasadzie nie ma go jak
ścigać.

– Właśnie. To samo zaczyna się dziać w sporach między
przedsiębiorcami. Sądy innych krajów mogą odmawiać
uznawania naszych wyroków. Przez fakty dokonane wyłączamy się z szerszego systemu wymiaru sprawiedliwości. Będzie to mieć realne i bardzo bolesne konsekwencje
dla zwykłych Polaków, w tym przedsiębiorców – od mikro- po wielkich. Ale też – wbrew intencjom zapisanym
w uzasadnieniu Polskiego Ładu – może doprowadzić
do odpływu inwestorów z Polski.
– Dlaczego?

– To dość oczywiste: z powodu radykalnego wzrostu ryzyka prowadzenia działalności. Polska przyciągnęła najwięcej inwestorów już po wejściu do Unii Europejskiej
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– właśnie z uwagi na duży wzrost pewności prowadzenia
biznesu. Tę pewność gwarantowała nasza przynależność
do pewnego systemu prawnego. My się z tego systemu
teraz wyłączamy. Tymczasem duzi inwestorzy planują
swoje przedsięwzięcia na przynajmniej kilka, a częściej
ponad 10 lat. Planowanie możliwe jest jedynie w warunkach przewidywalności i pewności prawa. I w jednym,
i w drugim Polska stawia się w gronie krajów pozaunijnych, w których poziom inwestycji był w ostatnich dekadach niepomiernie niższy. Warto przy tym pamiętać,
że te wszystkie inwestycje przełożyły się wprost na poziom naszego życia. To się może teraz skończyć.
– Słyszę od wielu radców prawnych, że oni chcieliby
się trzymać z dala od polityki, ale to jest dziś niemożliwe, bo sama polityka uwikłała ich w sytuacje, w których oni muszą dokonywać de facto politycznych wyborów. To jest ściśle związane z wykonywaniem codziennych obowiązków na rzecz klientów.

– Polityka dotyczy nas bardzo mocno. Czy tego chcemy,
czy nie, „polityczna” stała się kwestia właściwie bądź
niewłaściwie obsadzonego sądu. Czy radca prawny,
który ma przecież obowiązek działać w interesie klienta, powinien podnosić okoliczność nieprawidłowego
obsadzenia sądu i wnioskować o wyłączenie sędziego,
albo – już po wydaniu wyroku – domagać się uchylenia
orzeczenia z uwagi na nieprawidłowy skład sędziowski?
– Jeśli radca prawny coś takiego zrobi, naraża się
na zarzut, że działa „politycznie”. A jeśli nie zrobi?

Przedsiębiorcy ciągle
jeszcze liczą na to,
że nie będzie źle
i że uda im się tę działalność
prowadzić. Są przy tym
zdeterminowani
i trudno im się dziwić,
bo większość ma
na utrzymaniu rodziny,
czuje odpowiedzialność
za pracowników i stara się
chronić dotychczasowy
dorobek. Wciąż dominuje
nadzieja, że wszystko się
jakoś ułoży

– To ryzykuje sytuację, w której uzyskany w sądzie
– korzystny dla klienta – wyrok może się za chwilę okazać nic niewart. My, radcy prawni, znaleźliśmy się więc
trochę – bez własnej winy – między młotem a kowadłem. Ale ten problem nie dotyczy nas. On dotyczy
wszystkich obywateli. Prawny chaos uderza – w mniejszym lub większym stopniu – w każdego. Jeśli się pogłębi, będzie to coraz bardziej odczuwalne, bolesne i kosztowne.
– Możemy to jeszcze naprawić?

– Hamowanie na drodze do katastrofy wymaga silnego
punktu oparcia. Moim zdaniem, tym punktem może być
orzecznictwo TSUE, co wymagałoby jednak od polskiego
rządu ustąpienia w kluczowych kwestiach. Sprawa wydaje się jeszcze otwarta, choć szanse raczej gasną. Punktem
oparcia może być też rozsądna zmiana polskiego prawa,
nie na poziomie ustawowym, tylko zmiany konstytucji.
Do tego z kolei potrzeba dobrej woli odpowiedniej liczby
posłów deklarujących na każdym kroku troskę o ojczyznę
i jej dobrobyt. Obawiam się, że przy tak zaognionym konflikcie politycznym takiego rozwiązania się nie doczekamy.

059
– W całym sporze polskiego rządu z Komisją Europejska i TSUE wszyscy jakby zapomnieliśmy, co było celem tzw. reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości.

– Dobrze, że pan o tym przypomina, bo na pewno warto
o tym mówić. Przypomnijmy zatem, że oficjalnym powodem reformy była chęć usprawnienia pracy sądów oraz
poprawienia nadzoru nad pracą sędziów, by nie dochodziło do – rzekomo powszechnych – nadużyć, których,
również rzekomo, nikt nie rozlicza.
– Typu kradzież części do wiertarki w sklepie.

– Na przykład.
– I co? Polskie sądy są sprawniejsze? Wyroki zapadają
szybciej? Zwiększyła się jakość i pewność tych wyroków? Nadzór nad sędziami, którzy zrobili coś złego,
poprawił się?

– W żadnym z deklarowanych obszarów nie nastąpiła poprawa. Naprawdę w żadnym. W większości mamy do czynienia z pogorszeniem, a nakładają się na to fatalne konsekwencje zmian, o których mówiliśmy wcześniej, z brakiem pewności wyroków na czele. Ta reforma przyniosła
tylko chaos. Nie ma nic gorszego w systemie prawnym.
Zauważmy przy tym, że to się przekłada na realia funkcjonowania Polski nie tylko w samej Unii, ale w ogóle
w świecie.
– Bo?
– Przecież wyrok mówiący, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem zapadł w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, czyli w instytucji nieunijnej. To
pokazuje, że wprowadzoną w Polsce reformę wymiaru
sprawiedliwości ocenia się źle nie tylko w kręgu naszych
partnerów z Unii. Wynika to z generalnego spostrzeżenia, że Polska zboczyła ze ścieżki, którą kroczyć powinny
wszystkie państwa prawa.

– Naturą przedsiębiorcy jest przełamywanie przeciwności i realizacja swoich zamierzeń, nawet jeżeli nie sprzyjają temu pewne warunki i sytuacje. Odnoszę wrażenie, że
w tej chwili nasi przedsiębiorcy ciągle jeszcze liczą na to,
że nie będzie źle i że uda im się tę działalność prowadzić.
Są przy tym zdeterminowani i trudno im się dziwić, bo
większość ma na utrzymaniu rodziny, czuje odpowiedzialność za pracowników i stara się chronić swój dotychczasowy dorobek. Wciąż dominuje nadzieja, że wszystko
się jakoś ułoży, ale coraz więcej sygnałów i okoliczności
budzi ich niepokój. Bo przedsiębiorczość to dawanie sobie rady mimo przeciwności, ale zbyt wysokiego i twardego muru po prostu nie przeskoczysz i nie przebijesz.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

– Co w tej sytuacji zrobią polscy przedsiębiorcy?

060

— Bartosz Józefowski

Firmy
potrzebują
liderów
wielkiej
zmiany
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Wiedza i kompetencje załogi decydują
w coraz większym stopniu o sukcesach
firmy, o jej przewagach konkurencyjnych.
Szkolenie – czyli inwestowanie w kapitał
ludzki – musi być więc niejako wpisane
w DNA każdej firmy
Bartosz Józefowski,
wicedyrektor działu parku technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym
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Bartosz Józefowski,
wicedyrektor działu parku
technologicznego w KPT

FOT. KPT
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- Zaradność jest genetyczną
cechą polskich przedsiębiorców!
Bartosz Józefowski

Inwestycja w roboty stała się znacznie
bardziej opłacalna niż jeszcze kilka lat
temu i coraz więcej przedsiębiorców
to zauważa, planując rozwój swoich
firm

– Przedsiębiorcy mówią, że uderzyło w nich wiele rzeczy naraz
i pandemia to dziś najmniejszy
problem. Brakuje pracowników,
rosną koszty zatrudnienia, paliw
i energii, rwą się globalne łańcuchy dostaw. Cyfryzacja i transformacja energetyczna to coś,
od czego nie ucieknie nikt. Firmy
współpracujące z KPT widzą
w tym wszystkim zagrożenie czy
szansę?

– Wbrew pozorom wielu przedsiębiorców postrzega to jako szansę.
Ci, z którymi rozmawiamy i współpracujemy, zaskakują nas wciąż
swoją elastycznością, zaradnością,
umiejętnością wyczuwania trendów i dostosowywania się do nich,
a nawet ich wyprzedzania. Z mojego doświadczenia wynika, że ta zaradność jest absolutnie genetyczną
cechą polskich przedsiębiorców.
I ona jest dzisiaj źródłem optymizmu – mimo ogromu wyzwań i problemów, o których pan wspomniał.

– Jak sobie radzą z tymi wyzwaniami?

– Jednym z najbardziej palących
problemów jest brak kapitału ludzkiego – i tu łatwej i szybkiej odpowiedzi nie ma. Niewątpliwie w reakcji na te deficyty oraz rosnące koszty
wynagrodzeń mocno przyspieszyła
automatyzacja i robotyzacja polskiego przemysłu. Musimy przy tym
pamiętać, że my – jako kraj – byliśmy dotąd bardzo mało zrobotyzowani i w tej chwili próbujemy nadrobić zapóźnienia w stosunku
do krajów najbardziej rozwiniętych.
– Jak nam idzie?

– Tak jak powiedziałem: mocno
przyspieszamy. Inwestycja w roboty stała się znacznie bardziej opłacalna niż jeszcze kilka lat temu i coraz więcej przedsiębiorców to zauważa, planując rozwój swoich
firm. Takich inwestycji jest bardzo
wiele, doskonale widać to w Polskiej Strefie Inwestycji zarządzanej
przez KPT. Już 44 przedsiębiorstwa
zdecydowały się na inwestycje
w tym roku, co oznacza nakłady
w wysokości ponad 1 600 000 zł.
Zarazem wszystkie firmy zajmujące się robotyzacją i automatyzacją,
jakie znamy, mówią nam, że są zajęte jak nigdy dotąd.
– A jak nasi przedsiębiorcy radzą
sobie z resztą wyzwań?

– Jeśli chodzi o te związane
ze zmieniającym się łańcuchem
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dostaw, cenami energii oraz zupełnie nowymi preferencjami klientów – sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. W wielu wypadkach właściwa reakcja wymaga
zmiany modelu biznesowego, zaprojektowania całkiem
nowej usługi, inaczej pomyślanego produktu, a także poszukiwania nowych rynków.
– Firmy to robią?

– To jeszcze nie jest zbyt częste, choć są i tacy, którzy
świetnie sobie radzą. Niewątpliwie przydałoby się w firmach więcej świadomości, że brak myślenia w tym kierunku dzisiaj może spowodować potężne problemy jutro.
– Czyli trzeba przyjąć do wiadomości, że wielka zmiana technologiczna, cyfryzacja, automatyzacja to jest
coś, co się wydarzy niezależnie od tego, czy tego
chcemy, czy nie?

– To oczywiste, ale równie ważne jest, byśmy cały czas
pamiętali, że sama technologia nie jest odpowiedzią
na żadne z wymienionych przez nas wyzwań. Owszem,
cyfryzacja i automatyzacja jest niejako wymuszona
i w większości wypadków okazuje się przydatna: systemy operacyjne i aplikacje pomagają przedsiębiorcom lepiej planować produkcję, uelastyczniać ją pod kątem zapotrzebowania i preferencji klientów. Ale tak naprawdę
za technologią musi się kryć szerszy zamysł człowieka.
– Tylko wtedy przyniesie pożądane efekty?

Cyfryzacja i automatyzacja
są niejako wymuszone
i w większości wypadków
okazują się przydatne:
systemy operacyjne
i aplikacje pomagają
przedsiębiorcom lepiej
planować produkcję,
uelastyczniać ją pod kątem
zapotrzebowania
i preferencji klientów.
Ale tak naprawdę
za technologią musi się kryć
szerszy zamysł człowieka

– Dokładnie tak. W wielu wypadkach przemyślenie
na nowo modelu biznesowego jest ważniejsze – i lepsze
dla firmy, dla perspektyw jej dalszego rozwoju – od zastosowania samej technologii. Zwracamy na to uwagę
również w takich miejscach jak hub4industry Digital Innovation Hub, który jest kompleksowym punktem
wsparcia dla firm przemysłowych chcących wprowadzić
do swoich fabryk rozwiązania przemysłu 4.0, a także
przy okazji publikacji, jak ostatni „Radar Innowacji Przemysłu 4.0”, prezentujący dobre praktyki w tym obszarze.
– Technologia jest zatem tylko narzędziem.

– Oczywiście. I jak każde narzędzie zadziała dobrze tylko
wtedy, jeśli umieścimy ją w odpowiednim modelu biznesowym i będziemy ją umieli właściwie wykorzystywać.
Rozumieją to już duzi przedsiębiorcy: mniej więcej
od dwóch lat obserwujemy po ich stronie rosnący popyt
nie tylko na urządzenia, automaty, roboty czy systemy
sterujące, ale i nowoczesne rozwiązania pomagające
szkolić pracowników, delegować obowiązki, bo ludzie
w ramach jednej fabryki coraz częściej rotują, zmieniają
miejsca pracy, muszą mieć elastyczny grafik. Stało się też
oczywiste, że wraz z rozwojem technologii, ale też zmianami oczekiwań i preferencji klientów, pracownicy, menedżerowie, specjaliści muszą się cały czas uczyć.

FOT. KPT

– Do emerytury.

– Tak. Wiedza, kompetencje załogi decydują w coraz
większym stopniu o sukcesach firmy, o jej przewagach
konkurencyjnych. Szkolenie – czyli inwestowanie w kapitał ludzki – musi być niejako wpisane w DNA każdej
firmy. Tworzy to jednak kolejny problem: jak szkolić nowych pracowników, nie zajmując cennego czasu – i nie
obniżając produktywności – tych, których już mamy.
Tu pojawiło się sporo ciekawych rozwiązań technologicznych, wykorzystujących rzeczywistość wirtualną
czy rozszerzoną, pozwalających szkolić i egzaminować
pracowników. Ale – znowu – musi się za tym kryć szerszy zamysł.
– Ludzki?

– Ludzki. W przemyśle zachodnim, np. niemieckim, który jest w tym obszarze kilka kroków przed nami, szkolenia nie skupiają się tylko na właściwej obsłudze maszyn.
Szerszy zamysł jest taki, że jeśli chcemy, by pracownicy
efektywnie, w dobrej kondycji, pracowali u nas do emerytury, musimy zadbać o takie rzeczy jak ergonomia,
przestrzeganie zasad BHP czy ogólny dobrostan załogi.
Często wymaga to dodatkowych szkoleń. Pracownicy
powinni też dobrze rozumieć cel istnienia firmy, swoją
rolę w organizacji, znaczenie oszczędzania energii czy
surowców, potrzebę zmian w firmie. Dobra komunikacja
z pracownikami to podstawa. Tylko tak technologia
przyniesie pożądane efekty.
– Na co jeszcze przedsiębiorcy winni zwrócić uwagę
w tych mocno zmiennych czasach?

– Skoro wspomniał pan o zmienności, to ona się wydaje
kluczową cechę współczesnego świata. Dlatego każda
firma potrzebuje liderów zmiany, liderów transformacji.
– Skąd ich wziąć?

– Oni już często są w przedsiębiorstwach. To wyróżniający się pracownicy, sprawni zarówno w nowych technologiach, jak i w kontaktach z ludźmi i zarządzaniu nimi
oraz w szeroko pojętej współpracy. Przedsiębiorcy mają
tendencję do eksploatowania takich osób – co wydaje się
nawet zrozumiałe, bo to doraźnie podnosi efektywność
firmy. Problem w tym, że prawdziwi liderzy zmiany powinni móc podnosić efektywność nie tylko tu i teraz,
ale i długofalowo. Oni są po to, by przedsiębiorstwo mogło spokojnie przejść przez wszystkie zakręty i pułapki
transformacji, znajdują odpowiedzi na pojawiające się
stale nowe wyzwania. Jednak by to robić, potrzebują
wolnej przestrzeni.
– Nie mogą być przytłoczeni tzw. bieżączką?

– Właśnie. Nie mogą być w stu procentach pochłonięci
zarządzaniem fabryką, bo wtedy nie będą mieli czasu
na jej udoskonalanie. A właśnie stałe doskonalenie,
a jak trzeba – także zmienianie modelu biznesowego
– decyduje dziś o sukcesie i daje przedsiębiorcom przewagę konkurencyjną. Warto więc, by nowym technologiom, które są niewątpliwie w polskich firmach bardzo
potrzebne, towarzyszyło takie właśnie myślenie: o zmianie i jej liderach.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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Przedsiębiorco, małopolski fundusz
poręczy ci zapłatę wadiów w przetargach,
należyte wykonanie umowy, rękojmię
za wady i gwarancję jakości
również dostęp do kredytów i pożyczek oferowanych
przez banki i inne instytucje finansowe.

WIARYGODNE I PRAKTYCZNE WSPARCIE
DLA MŚP Z MAŁOPOLSKI
Fundusz jest przy tym w pełni wiarygodny: przemawia
za nim 11-letnie już doświadczenie oraz skład udziałowców. Tymi ostatnimi są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego i Bank Gospodarstwa Krajowego.

FOT. MFRP
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ANDRZEJ CYGANOWSKI,
prezes Małopolskiego Regionalnego
Funduszu Poręczeniowego

Kto się nie rozwija, ten zginie. Tę brutalną, sprawdzającą
się od wieków zasadę, znają i rozumieją przedsiębiorcy
w Małopolsce. Niestety, często brak im kapitału niezbędnego nie tylko do inwestycji, ale i do pozyskiwania
zamówień. W przetargach wymagane są wadia i różne
inne zabezpieczenia. Doświadczenie uczy, że aby wygrać jeden przetarg, trzeba wystartować w dziesięciu,
a to oznacza zamrożenie cennego kapitału. Dla firm
na dorobku jest to jeszcze większy problem. I tu z pomocą przychodzi im Małopolski Regionalny Fundusz
Poręczeniowy.
Co oferuje przedsiębiorcom Małopolski Regionalny
Fundusz Poręczeniowy? Jak sama nazwa wskazuje
– poręczenia. Czego? Zapłaty wadiów przetargowych,
należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wszystko to wymaga od firmy zgromadzenia
i zamrożenia bardzo dużych środków. Aby tego uniknąć,
wystarczy skorzystać z pomocy MRFP – instytucji nonprofit, a więc nie nastawionej na czerpanie zysków
z poręczeń, lecz właśnie na wspieranie przedsiębiorców.
Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy umożliwia

– Z oferty naszego funduszu mogą korzystać wszyscy
przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm
mający siedzibę, oddział lub prowadzący inwestycje na terenie Małopolski. Pracujemy z nimi od wielu lat, reagujemy na potrzeby, więc maksymalnie uprościliśmy wszystkie procedury i do minimum skróciliśmy czas rozpatrywania wniosków – podkreśla Andrzej Cyganowski, prezes
Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego.
Zapewnia też, że każdy przedsiębiorca bez najmniejszych
problemów jest w stanie wypełnić wniosek o poręczenie.
Obsługa większości procedur odbywa się elektronicznie
– i jest naprawdę błyskawiczna.

Z PAKIETEM PORĘCZEŃ WADIALNYCH
MOŻESZ STARTOWAĆ
W WIELU PRZETARGACH NA RAZ
Niezwykle praktycznym produktem w ofercie MRFP jest
pakiet poręczeń wadialnych, dzięki któremu przedsiębiorca może startować równocześnie w wielu przetargach. Pakiet można wykorzystać przez 12 miesięcy,
a jego maksymalna kwota sięga 1,2 mln zł (pojedyncze
poręczenie – do 1 mln zł na okres zgodny z wymaganiami zamawiającego, z możliwością wydłużenia). Ile to
kosztuje? Pojedyncze poręczenie w ramach pakietu to
wydatek rzędu 0,2 proc. kwoty poręczenia miesięcznie
(minimum 100 zł). Poręczenie ekspresowe podwaja tę
stawkę.
W przetargach wymagane są często również inne zabezpieczenia – dotyczące należytego wykonania umowy,
a także gwarancji i rękojmi. Tu także można uzyskać poręczenie MRFP. Istnieje też możliwość zamiany dotychczasowej formy zabezpieczenia kontraktu na poręczenie Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego. Po-
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ręczenia mogą być wystawiane zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, a stawki są dla przedsiębiorców
niezwykle korzystne.
– Przedsiębiorca może startować w wielu przetargach
jednocześnie nie zamrażając kapitału, ma też możliwość
uwolnienia gotówki zabezpieczającej kontrakt, a wszystko
to na bardzo korzystnych warunkach finansowych
– podkreśla Andrzej Cyganowski. Dodaje też, że Fundusz
współpracuje z czołowymi bankami, z których usług korzystają małopolscy przedsiębiorcy, co wiele ułatwia.
W najbliższym czasie fundusz zamierza rozszerzyć
działalność, by zaoferować wsparcie jeszcze większej grupie przedsiębiorców. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.poreczeniowy.pl
Bezpośredni kontakt:
Małopolski Regionalny
Fundusz Poręczeniowy,
wadia@poreczeniowy.pl,
tel. 12 296 04 01.

Małopolski Regionalny
Fundusz Poręczeniowy
jest w pełni wiarygodny:
przemawia za nim
11-letnie
już doświadczenie
oraz skład udziałowców.
Tymi ostatnimi są:
Urząd Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego
i Bank Gospodarstwa
Krajowego
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Robotyzacja
— Stefan Życzkowski

pomaga
firmom
wyjść
z opresji
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Przez lata zapracowaliśmy na wizerunek
firmy będącej wspaniałym miejscem
pracy i cały czas robimy wszystko,
by takim właśnie miejscem być.
To jest potężny atut. Umiemy więc
pozyskać młodych ludzi, którzy są
zapaleni, którzy chcą się u nas uczyć
i którzy chcą z nami współpracować.
Zawsze powtarzałem coś, co dziś wydaje
się wszystkim oczywiste, ale jeszcze parę
lat temu było w Polsce poglądem
egzotycznym: że pracownicy są
najcenniejszym zasobem każdej firmy
Stefan Życzkowski,
współzałożyciel i szef krakowskiej firmy ASTOR
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— Stefan Życzkowski,
współzałożyciel i szef
krakowskiej firmy ASTOR
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Wierzę, że – niezależnie od warunków
– przedsiębiorcy polscy dadzą sobie radę
— Stefan Życzkowski

Zamiast prowadzić podstawowy biznes,
wielu przedsiębiorców zajmuje się
przekształceniami swej firmy,
aby się dostosować, albo po to,
by po prostu przetrwać w nowych
realiach, tworzonych nagle i znienacka

– Słyszę, że firmy w Polsce,
w tym w Małopolsce, robotyzują
się i automatyzują na potęgę.
Musi Pan być przeszczęśliwy…

– Teoretycznie tak, ale ja zadaję sobie pytanie, czy można być jednocześnie bardzo szczęśliwym i trochę nieszczęśliwym.
– Naprawdę?

– Naprawdę. Z jednej strony faktem jest, że ostatnie cztery lata
bardzo mocno sprzyjały automatyzacji i robotyzacji, głównie poprzez to, że zasadniczo skurczyła
się i wciąż kurczy liczba dostępnych pracowników. Kłania się demografia: więcej ludzi przechodzi
na emeryturę, niż debiutuje
na rynku pracy; równocześnie ci
starsi mają bardzo dużo kompetencji, które zabierają ze sobą,
a młodzi należą do całkiem inaczej
myślącej generacji i pewnych prac
wykonywać nie chcą. To pogłębia
braki.

– Więc przedsiębiorcy próbują
je wypełnić robotami i automatami?

– W produkcji – tak. To zjawisko
w Polsce nasiliło się mniej więcej
w 2016 roku i od tego czasu robotyzacja i automatyzacja rozwijają się
dynamicznie. Dla takiej firmy,
jak nasza, jest to wiadomość bardzo dobra. Rekordowy w tym obszarze był dotąd w ASTOR rok
2019 – bo w 2020 odczuliśmy jednak pewne spowolnienie inwestycji z powodu pandemii. I ja już
wiem, że my w 2021 roku podwoimy wynik sprzedanych robotów
z tego rekordowego roku.
– Niebywałe.

– Owszem. I to jest źródłem mojego
zadowolenia.
– A dlaczego jest Pan jednocześnie nieszczęśliwy?

– Mówiąc najprościej, mnie, jako
przedsiębiorcy, sen z powiek spędza ogromna liczba zmian w przepisach oraz coraz niższa jakość
tych przepisów. Czasem mam wrażenie, że jest to jakieś tsunami, które w krótkim czasie komplikuje
i tak już niełatwe, warunki prowadzenia biznesu. Ustanawiane są
coraz to nowe przepisy, które nie są
jasne nawet dla sztabu ekspertów
doradzających przedsiębiorcom,
a co dopiero dla samych przedsiębiorców. To się dzieje coraz częściej
nagle, niemal z dnia na dzień
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– i wpływa na efektywność działania firmy. Nie tylko
mojej. Każdej.
– Odkąd pamiętam, rządzący mówią o ułatwieniach
i uproszczeniach dla firm, o ulgach. Weźmy taką ulgę
robotyzacyjną: ona, wprawdzie z dwuletnim poślizgiem, w końcu się w Polsce pojawi w ramach Polskiego Ładu. Podobnie estoński CIT…

– Ja nie mówię, że wszystko, co zapisano w Polskim Ładzie, jest złe, bo znajdziemy tam sporo rzeczy dobrych,
w tym – jak pan wspomniał – wspólnie przez nas postulowanych. Problem w tym, że te dobre rzeczy zostały
osadzone w ogromie zmian, które mogą się okazać niedobre dla całej gospodarki. Albo przynajmniej nie tak
dobre, jak twierdzą twórcy tych zmian. Mnie naprawdę
niepokoi, gdy widzę, że z tego powodu inni przedsiębiorcy likwidują firmy, a dotyczy to w szczególności przedsiębiorców polskich, biznesów rodzinnych.
– Równocześnie biznesy otwierają inni. Bilans wciąż
mamy dodatni, firm w Krakowie i Małopolsce przybywa.

W automatyzacji
i robotyzacji potrzebni są
inżynierowie
o kompetencjach
informatycznych.
Tymczasem ci,
którzy teoretycznie mogliby
się w tej dziedzinie rozwijać,
wspierając rozwój polskiego
przemysłu w kierunku 4.0,
skręcają często w stronę
usług czysto
informatycznych.
Dzieje się tak dlatego,
że rynek pracy jest tutaj
rynkiem globalnym:
można pracować w Krakowie
dla firmy amerykańskiej,
czy brytyjskiej
i fantastycznie zarabiać

– Trzeba pamiętać, że dzieje się to niejako siłą rozpędu,
na fali obecnej, dobrej przecież, koniunktury, wysokiego
popytu. A my powinniśmy patrzeć kilka kroków naprzód, przewidując konsekwencje prowadzonych dzisiaj
działań. W tym – przepisów tworzących warunki do prowadzenia biznesu. Proszę zważyć, że zamiast prowadzić
podstawowy biznes, wielu przedsiębiorców zajmuje się
przekształceniami swej firmy, by się dostosować, albo
po to, by po prostu przetrwać w nowych realiach tworzonych nagle i znienacka. Zamiast myśleć nad nowym produktem czy usługą, przedsiębiorca głowi się, jak przekształcić spółkę komandytową w jawną, albo działalność
prowadzoną osobiście w spółkę z o.o.
– Część jednak mimo wszystko myśli o inwestycjach
i kupi te roboty oraz automaty, korzystając z nowej
ulgi robotyzacyjnej.

– To prawda i bardzo mnie to cieszy, choć trzeba pamiętać, że z takiej ulgi skorzysta tylko niewielka część polskich przedsiębiorców. Mamy bowiem w kraju więcej
firm usługowych, handlowych, turystycznych, gastronomicznych niż produkcyjnych. A automaty i roboty są
głównie dla przemysłu.
– Można mieć nadzieję, że ów przemysł może zyskać?

– Tak. Jednym z warunków jest tu jednak to, by pozytywne efekty bardzo cennej i pożądanej ulgi nie zostały
zniweczone przez zwiększone koszty wynikające z podwyżki podatków i składek oraz z obsługi potrzebnej
do stosowania nowych przepisów, a nawet ich zrozumienia.

– Wszystko jednak, jak zawsze, wyjdzie „w praniu”.

– Tak i ja wierzę, że niezależnie od warunków przedsiębiorcy polscy dadzą sobie radę. Tego uczy nas doświadczenie ostatnich dekad.
– Myśmy wspólnie zabiegali o ulgę na robotyzację
z istotnych powodów.

– Tak. Z jednej strony widać wyraźnie, że sama sytuacja
na rynku pracy motywuje przedsiębiorców do myślenia
o robotyzacji, z drugiej – w sercach i umysłach wielu właścicieli firm, ale też menedżerów i szeregowych pracowników, tkwią bariery związane z tą dziedziną.
– Strach przed robotami jako czymś nowym, nieznanym, a może nawet zmitologizowanym przez firmy
science fiction: wielu patrzy na roboty przez pryzmat
„Terminatora”.

– Coś w tym jest. Na pewno z moich doświadczeń, tych
dawnych, ale i tych najświeższych, wynika, że absolutnie
kluczowy w robotyzacji jest zakup pierwszego robota…
– Czyli ten pierwszy raz!

– Dokładnie tak. Kiedy już przedsiębiorca oswoi się
z nowym urządzeniem, pozna jego zalety – zwłaszcza
wtedy, gdy dany system jest dobrze dobrany do realnych potrzeb firmy, a my w ASTOR bardzo o to dbamy –
to zaczyna być łatwiej. I owocuje kolejnymi inwestycjami. Mógłbym tu sypać przykładami znanych polskich
firm, które zaczynały właśnie w ten sposób: powoli,
nieufnie, a od tego czasu bardzo się rozwinęły. Robotyzacja odgrywa w tym ich rozwoju niezwykle ważną rolę.
– Ona też pozwala przedsiębiorcom lepiej radzić sobie z przynajmniej częścią współczesnych wyzwań.

– Owszem, jest skuteczną odpowiedzią na deficyt pracowników fizycznych, ale też przynosi korzyści w innych
obszarach.

– Nie jest się tak bardzo przywiązanym do miejsca?

– Tak. Człowiek najczęściej pracuje w domu i programuje
– i ta specyfika pracy bywa takim samym atutem, jak wysokość wynagrodzenia wsparta bonusami. Oczywiście,
zawsze będzie grupa ludzi, których pasją jest mechanika,
robotyzacja, automatyka – praca z konkretnym sprzętem. Trzeba takich ludzi wyłowić i wykształcić. Ale nawet, jak to zrobimy, musimy się spodziewać wielkiego
deficytu kadr w tym obszarze w skali całej Polski.
– ASTOR tego nie odczuwa?

– Podkreśla Pan, że nie da się zrobić dobrej robotyzacji i automatyzacji bez ludzi, ich zdolności, wiedzy,
kompetencji. Czy przy pogłębiającym się deficycie
kadr nie braknie nam fachowców w tym obszarze?

– Problem jest głębszy, niż mogłoby wynikać z suchych
statystyk, bo w automatyzacji i robotyzacji potrzebni są
inżynierowie o kompetencjach informatycznych. Tymczasem ci, którzy teoretycznie mogliby się w tej dziedzinie rozwijać, wspierając rozwój polskiego przemysłu
w kierunku 4.0, skręcają często w stronę usług czysto informatycznych. Dzieje się tak dlatego, że rynek pracy jest
tutaj rynkiem globalnym: można pracować w Krakowie
dla firmy amerykańskiej, czy brytyjskiej i fantastycznie
zarabiać.

– Myśmy przez lata zapracowali na wizerunek firmy będącej wspaniałym miejscem pracy i cały czas robimy
wszystko, by takim właśnie miejscem być. To jest potężny atut. Więc umiemy pozyskać młodych ludzi, którzy są
zapaleni, którzy chcą się u nas uczyć i którzy chcą z nami
współpracować. Zawsze powtarzałem coś, co dziś wydaje się wszystkim oczywiste, ale jeszcze parę lat temu było
w Polsce poglądem egzotycznym: że pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej firmy, że trzeba ich traktować bardzo po partnersku, że trzeba im dawać przestrzeń do rozwoju oraz solidnie wynagrodzić. My się tego trzymamy, więc wierzę, że będzie dobrze.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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– Bezpieczeństwo energetyczne Polski
i dalsza transformacja energetyczna
to jedne z największych wyzwań,
jakie stoją przed nami i innymi krajami
Europy Środkowo-Wschodniej
w najbliższych latach. Obecny kryzys
energetyczny – skutkujący
spekulacyjnym kilkukrotnym wzrostem
cen paliw, a w konsekwencji energii –
pokazuje, że jest to groźna broń
państwowych producentów używana
do szantażu, uderzania w podstawowe
potrzeby milionów mieszkańców
oraz ograniczania suwerenności państw
i nawet obalania demokratycznie
wybranych rządów
Kazimierz Barczyk,
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Wypowiedzi w Wolnym Forum odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów
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Szanse i zagrożenia dla
samorządów terytorialnych Małopolski
— Kazimierz Barczyk,
wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa
Małopolskiego,
przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski

O

drodzenie w 1990 r. polskiego samorządu dało społecznościom lokalnym możliwość decydowania o swoich sprawach i uchodzi w powszechnej opinii za najbardziej udaną z polskich reform.
Samorząd terytorialny jest również odpowiedzialny
w skali lokalnej i regionalnej za kreowanie warunków,
promocję działalności i życia gospodarczego na swoim
terenie. W tym celu jako samorządowcy powinniśmy
współpracować z naszym naturalnym partnerem, jakim
jest samorząd gospodarczy (szkoda, że nieobligatoryjny,
jak to jest od 100 lat na Zachodzie), który posiada wielki
potencjał wiedzy i doświadczenia najaktywniejszych
przedsiębiorców, ekspertów, rzemieślników.

Od lat ubolewam, że ten potencjał nie jest należycie
w Polsce zorganizowany i wykorzystywany, co stanowi jeden z hamulców naszego rozwoju. Samorząd terytorialny
odniósł sukces i myślę, że czas teraz na sukces samorządu
gospodarczego – koniecznego elementu decentralizacji
administracji publicznej – silnego reprezentanta i koordynatora lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.
Pandemia COVID-19 uwypukliła w samorządzie terytorialnym wiele problemów, z którymi gminy, miasta, powiaty i województwa samorządowe borykają się od lat.
Choć dochody JST ogółem w 2020 r. wzrosły, to jednak
dużo słabiej niż to było planowane – w dochodach z tytułu PIT i CIT po raz pierwszy od 10 lat odnotowano spadek.
Z drugiej strony w 2021 r. galopuje inflacja i szybko rosną
wydatki na wzrost wynagrodzeń i pochodnych, oświatę,
ochronę zdrowia, cyfryzację i transformację informatyczną czy energetyczną.
Jako samorząd terytorialny wspieramy i włączamy się
w sprawiedliwą transformację energetyczną uwzględnia-

jącą naszą specyfikę, poziom rozwoju i strukturę energetyczną w połączeniu z zapewnieniem Polsce odpowiedniego dofinansowania. Dopiero wtedy podołamy coraz
nowszym ambitniejszym celom ustalanym przez Komisję
Europejską UE oraz najbogatsze państwa – bez ryzyka zapaści gospodarczej i wywołania kryzysu społecznego.
W przeciwnym razie w konsekwencji wprowadzania radykalnego ograniczania emisji CO2 bez sprawiedliwej
transformacji energetycznej może m.in. nastąpić radykalny wzrost liczebności środowisk populistycznych i antyunijnych.
Bezpieczeństwo energetyczne Polski i dalsza transformacja energetyczna to jedne z największych wyzwań,
jakie stoją przed nami i innymi krajami Europy ŚrodkowoWschodniej w najbliższych latach. Obecny kryzys energetyczny – skutkujący spekulacyjnym kilkukrotnym wzrostem cen paliw, a w konsekwencji energii – pokazuje,
że jest to groźna broń państwowych producentów używana do szantażu, uderzania w podstawowe potrzeby milionów mieszkańców oraz ograniczania suwerenności
państw i nawet obalania demokratycznie wybranych rządów. W tej sytuacji konieczna jest konsekwentna,
długoterminowa polityka energetyczna UE i państw,
w tym dla radykalnego rozwoju energii ze źródeł odnawialnych (OZE), przemyślane, odważne działania wynikające z realizacji strategii oraz stabilne prawo zapewniające
bezpieczeństwo i przewidywalność inwestycji w OZE.
Jako samorządowcy ze szczególną nadzieją czekamy
na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata
2021-2027 i Krajowy Plan Odbudowy (KPO), ale jednocześnie postulujemy zwiększenie w nim udziału sektora samorządowego. Marginalizacja sektora samorządowego
jest szkodliwa dla mechanizmu wydatkowania funduszy
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UE, gdyż polskie samorządy w realizacji poprzednich perspektyw finansowych już udowodniły, że najlepiej w całej
UE radzą sobie z absorpcją funduszy. Nie możemy jednak
dopuścić, aby na skutek odgórnych zmian w podatkach
nastąpił kolejny spadek nadwyżki operacyjnej samorządów, która ma wpływ na zdolność do kolejnych inwestycji,
na czym cierpią również lokalni i regionalni przedsiębiorcy.
Podpisane ostatnio przez prezydenta RP ustawy zmieniające zasady podatkowe w ramach Polskiego Ładu zakładają jeszcze dalej idące zmiany i podwyższenie kwoty
wolnej od podatku do 30 tys. zł. O ile samo obniżanie podatków oceniamy pozytywnie, to nie mogą być one realizowane kosztem budżetów samorządów, brakiem funduszy na ambitne inwestycje czy wkład własny do projektów, gdyż to zahamuje wzrost gospodarczy, do którego
wcześniej samorządy znacznie się przyczyniały. Konieczne jest wspólne rządowo-samorządowe wypracowanie
mechanizmu uczciwie i obiektywnie rekompensującego
spadki dochodów z PIT, według szacunków ogólnopolskich organizacji samorządowych mogą sięgać nawet
do 30 mld zł rocznie.
Nie możemy dopuścić do powtórzenia sytuacji z roku
2020, w którym w wyniku wcześniejszych zmian ustawowych w podatku od osób fizycznych (zmniejszenie z 18%
do 17% stawki oraz zwolnienie z podatku osób poniżej
26. roku życia) nastąpił duży spadek dochodów JST
z udziałów w PIT. Te straty w wysokości około 6 mld zł
rocznie wynikające z obniżenia PIT i ulg nie zostały samorządom zrekompensowane.
Samorządowcy skupieni w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski podkreślają, jak ważne dla rozwoju lokalnego i regionalnego jest zapewnienie samorządom
możliwości realizacji nowych, ambitnych inwestycji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach
2021-2027. Ale by to się udało, niezbędne jest także zwiększenie dochodów JST, co zapewni fundusze na konieczny
wkład własny.
Konieczne są zmiany w ustawach zapewniające gminom, powiatom i województwom dochody z udziału
w podatkach PIT i CIT co najmniej na poziomie z roku
2019 oraz zwiększenie subwencji, aby realnie pokrywała
rosnące koszty.

Samorządowcy skupieni
w Stowarzyszeniu Gmin
i Powiatów Małopolski
podkreślają, jak ważne
dla rozwoju lokalnego
i regionalnego jest
zapewnienie samorządom
możliwości realizacji
nowych, ambitnych
inwestycji w nowej
perspektywie finansowej
Unii Europejskiej
w latach 2021-2027.
Ale by to się udało,
niezbędne jest także
zwiększenie dochodów JST,
co zapewni fundusze
na konieczny wkład własny

WOLNE FORUM

078
78

Diagnoza mocnych i słabych punktów
Małopolski. Co wzmacniać?
— Rafał Solecki,
dyrektor Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości

17

grudnia 2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął dokument Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.
Zawiera ona nie tylko modyfikację i uzupełnienia do dotychczasowej Strategii Województwa na lata 2011-2020,
ale również stanowi odpowiedź na zupełnie nowe wyzwania, które uaktywniły się wraz z wybuchem pandemii COVID-19.

naukowych. Czynnik ten wpływa na masową migrację
osób spoza województwa – głównie z województw
ościennych, ale również z zagranicy – które ze względu
na stosunkowo niski poziom bezrobocia w regionie
często decydują się na stałe w nim osiedlić. Tak więc
w ujęciu długoterminowym Małopolska uchodzi za miejsce przyjazne do życia i pracy, co niewątpliwie będzie
sprzyjać jej dalszemu rozwojowi.

Istotną część dokumentu stanowi wszechstronna diagnoza i prognoza rozwojowa dla Małopolski. Poszczególne jej elementy są zbiorem cech regionu i uwarunkowań
zewnętrznych, które w perspektywie 2030 roku mają odgrywać decydującą rolę w jego zrównoważonym rozwoju.
Mocne i słabe strony dotyczą podmiotów i zjawisk wewnątrz województwa, natomiast szanse i zagrożenia odnoszą się do czynników zewnętrznych oddziałujących
na województwo.

Jako słabość regionu wskazuje się postępujące starzenie się społeczeństwa, skutkujące malejącym odsetkiem
osób w wieku produkcyjnym. Jest to olbrzymie wyzwanie,
i to w perspektywie krótkookresowej. Musimy być świadomi, że w najbliższych latach będziemy musieli zmierzyć
się z problemem niewystarczającej wymienności pokoleń
w niektórych sektorach, co widać na przykładzie chociażby kluczowego – z punktu widzenia walki z pandemią
– sektora ochrony zdrowia, gdzie średnia wieku specjalistów od lat nieubłaganie wzrasta. Pandemia uzmysłowiła
nam wszystkim, iż bez wydajnego systemu ochrony zdrowia nie można mówić o gospodarce odpornej na kryzysy.

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE,
CZYLI MOCNE I SŁABE STRONY MAŁOPOLSKI
Analiza wykazała szereg wewnętrznych czynników
sprzyjających rozwojowi Małopolski. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że w przeciwieństwie do uwarunkowań ogólnopolskich nasze województwo posiada
zdecydowanie korzystną sytuację demograficzną. Jako
region niezmiennie notujemy relatywnie wysoki poziom
przyrostu naturalnego – wskaźnik 1,59 na 1 tys. mieszkańców, który jest znacznie wyższy od poziomu krajowego, przyjmującego od kilku lat wartości ujemne.
Równocześnie Małopolska nadal utrzymuje status
ważnego ośrodka akademickiego, z dostępem infrastruktury naukowo-dydaktycznej i dużą liczbą pracowników

Innym palącym problemem, który jest istotny zarówno w kontekście starzenia się społeczeństwa, jak i wysokiej dzietności młodych Małopolan, jest niewystarczająca
dostępność oraz jakość usług społecznych i wsparcia rodziny, a także niedostosowanie edukacji do współczesnych i przyszłych wyzwań cywilizacyjnych.
W przypadku obu powyższych słabych stron naszego
województwa, należy podkreślić, że od 2014 roku,
czyli od początku wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, podejmujemy szereg działań mających ograniczyć wpływ powyższych czynników na rozwój regionu.
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Do naszych mocnych stron należy wysoka atrakcyjność inwestycyjna regionu, bardzo wysoki poziom przedsiębiorczości Małopolan oraz stosunkowo dobrze rozwinięty sektor usług dla biznesu. Powyższe silne strony
nie mają jednak charakteru globalnego, lecz, niestety, materializują się w tych częściach województwa, które od lat
uchodzą tradycyjnie za najzamożniejsze i najlepiej rozwinięte (Kraków i okolice). Tym samym duże wewnętrzne
zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego stanowi zarówno jedną z największych słabości, jak i wyzwań
dla naszego regionu. W tym aspekcie, zwłaszcza w regionach zmarginalizowanych, widoczna jest znacząca liczba
osób biernych zawodowo, dotykająca w pierwszej kolejności osób z niepełnosprawnościami.

z postępującym wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
W dalszej kolejności należy mieć na uwadze niedostateczne dostosowanie profilu usług publicznych, rozwiązań w ramach rynku pracy oraz struktury gospodarki
do zmieniających się potrzeb społeczno-gospodarczych.
Po stronie przedsiębiorców potencjalnym zagrożeniem
mogą okazać się rosnące koszty prowadzenia inwestycji,
które na lata mogą zahamować wzrost innowacyjności
i produktywności rodzimych firm. W tym aspekcie kluczowe wydaje się utrzymanie jak najszerszego wsparcia
dotacyjnego dla przedsiębiorców chcących nadal inwestować w swoje biznesy.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE, CZYLI GDZIE SZUKAĆ
SZANS, A GDZIE WYPATRYWAĆ ZAGROŻEŃ
Chcąc odnaleźć się w postpandemicznej rzeczywistości
Małopolska musi podążać za globalnymi trendami, które
dopasowane do lokalnych uwarunkowań mogą stać się
kołem zamachowym naszej gospodarki. Wśród tych globalnych trendów, mogących stać się szansą dla województwa, należy wymienić: przejście do modelu Przemysłu 4.0, dalszy rozwój e-usług, czy też szersze wdrażanie technologii prośrodowiskowych – GOZ.
Dalszy rozwój gospodarczy nie może również obejść
się bez zmiany modelu kształcenia na wszystkich etapach
edukacji (przejście od modelu kształcenia wiedzy
do kształcenia kompetencji) oraz upowszechnienie postawy uczenia się przez całe życie.
W kontekście starzenia się społeczeństwa, szansą
dla dalszego rozwoju powinien być rozwój i wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych
i zdrowotnych. Równie istotny wydaje się rozwój podmiotów ekonomii społecznej w zakresie świadczenia usług
społecznych.
Odpowiedź na te wyzwania stanowiły działania realizowane z funduszy unijnych w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, które – ze względu na swój sukces – będą kontynuowane w kolejnej perspektywie finansowej na lata
2021-2027.
Jeśli zaś chodzi o potencjalne zagrożenia, które mogą
uniemożliwić dalszy zrównoważony rozwój naszego
regionu, analiza wykazała przede wszystkim długoterminowe skutki pandemii COVID-19 oraz zagrożenia
dla stabilności finansów publicznych, systemów zabezpieczenia społecznego i spójności społecznej w związku

Małopolska utrzymuje
status ważnego ośrodka
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naukowo-dydaktycznej
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migrację osób spoza
województwa – głównie
z województw ościennych,
ale również z zagranicy
– które ze względu
na stosunkowo niski poziom
bezrobocia w regionie
często decydują się na stałe
w nim osiedlić. Tak więc
w ujęciu długoterminowym
Małopolska uchodzi
za miejsce przyjazne
do życia i pracy
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Dzisiaj w Krakowie najtrudniej
jest firmom z branży gastronomicznej
Wiesław Jopek,
prezes Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej

F

unkcjonowanie gospodarki rynkowej oparte
jest przede wszystkim na małych i średnich
przedsiębiorstwach. Sektor MŚP, z punktu widzenia jego roli w gospodarce, ma istotne znaczenie,
tworzy bowiem znaczącą część PKB, zapewnia zatrudnienie oraz stanowi wyraz rozwijających się w każdej gospodarce działań przedsiębiorczych.

Kiedyś można było mówić o „złych” pracodawcach,
wykorzystujących siłę najemną, niepłacących terminowo
poborów. Dziś rządzi pracownik, który bez skrupułów wykorzystuje sytuację. Podam własny przykład. Zatrudniłem
nowego pracownika do gastronomii. Po mojej stronie
było poniesienie kosztów jego badań, szkoleń itd.
Po trzech dniach pracy odszedł bez słowa wyjaśnienia.

Walorami małego i średniego przedsiębiorstwa
są między innymi: przedsiębiorczość, dynamizm
w rozwoju, szybkość adaptacji innowacji (produktów
i technologii) oraz elastyczność wobec wielu zmian
zachodzących na rynku, na którym firma funkcjonuje
i którego jest uczestnikiem. Ale powszechnie wiadomo,
jak liczne są bariery rozwoju tych przedsiębiorstw.

Stwierdził, że to nie jest praca dla niego. A koszty związane z przygotowaniem go do pracy poniosłem.

Działalność gospodarcza związana jest z ponoszeniem
kosztów. Jednym z najważniejszych czynników
jest w ostatnim czasie wzrost kosztów pracy. Zgodnie
z decyzją rządu płaca minimalna w 2020 r. wzrosła z 2250
zł do 2600 zł, a w 2021 r. do 2800 zł. W 2022 r. ma wynosić ponad 3000 zł. Wzrost ten odczuwalny jest szczególnie
w przypadku małych firm. W takich przedsiębiorstwach
wynagrodzenia stanowią znaczną część kosztów.
Prawdą jest, że Polacy powinni zarabiać więcej,
ale do tego celu należy dążyć stopniowo, uwzględniając
takie kryteria jak poziom efektywności i produktywności
przedsiębiorstw.
W branżach, o których chcę mówić, tj. w gastronomii
i turystyce, niepokoją nie tylko stale wzrastające płace
dla pracowników, ale również problem ze znalezieniem
wykwalifikowanych pracowników. Dzisiaj mamy zdecydowanie do czynienia z dyktatem pracowników.

Również skutki pandemii najmocniej odczuli mali
i średni przedsiębiorcy, a w Krakowie najbardziej branża
turystyczna i gastronomiczna. Po pewnych letnich oznakach ożywienia, spowodowanego napływem do Krakowa
polskich turystów, nadeszła jesień, która pokazała,
że bez szerszego otwarcia się naszego kraju, w tym miasta
na świat, znów wrócą kłopoty. Gołym okiem widać brak
klientów w restauracjach, hotelach i obiektach rekreacyjnych.
Nie bez znaczenia na wzrost kosztów działalności
jest stałe podnoszenie cen energii w całym zakresie,
od prądu poprzez paliwa. Nie mamy na to żadnego wpływu, a w równym stopniu nie możemy podnosić cen naszych produktów. I tak słyszymy, że w restauracjach
jest drogo. Jak ma być tanio, skoro produkty, w które się
zaopatrujemy, są drogie? Przy zakupach jednostkowych
tego tak bardzo nie widać, ale w przypadku zakupów
dla gastronomii wysokie i wciąż rosnące koszty są dotkliwie odczuwalne.
Podwyżka cen energii czy wzrost płacy minimalnej
to niejedyne zmartwienia przedsiębiorców. W najbliższym czasie będą musieli przygotować się na wyższe
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koszty prowadzenia działalności z powodu ogromnej
liczby zmian w prawie. Automatyzacja, cyfryzacja dają
oszczędności, ale w malutkich firmach są trudne do zastosowania. W gastronomii, większości usług turystycznych, podstawą jest praca człowieka, a ta jest coraz droższa i tak koło się zamyka, a z nim zaciska się pętla na szyi
polskiego przedsiębiorcy.

Automatyzacja, cyfryzacja
dają oszczędności,
ale w malutkich firmach
są trudne do zastosowania.
W gastronomii,
większości usług
turystycznych, podstawą
jest praca człowieka,
a ta jest coraz droższa
i tak koło się zamyka,
a z nim zaciska się pętla
na szyi polskiego
przedsiębiorcy
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Perspektywy rozwoju firm
w Małopolsce i całej gospodarki
Michał Czekaj,
wiceprezydent
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

N

iniejszą opinię formułują zarówno jako reprezentant IPH w Krakowie, jednej z najstarszych
organizacji gospodarczych w Małopolsce,
a jednocześnie jako osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu rodzinnym przedsiębiorstwem Dragon Poland Sp. z o.o. Sp. K. Wielu managerów
prowadzących firmy, z którymi wymieniam się
na co dzień opiniami, zastanawia się nad dalszymi perspektywami rozwoju swoich organizacji.
Niewątpliwie każdego z nas, przedsiębiorców,
w różnym stopniu dotknęła pandemia spowodowana
COVID-19. Dotyczy to zarówno firm działających lokalnie,
ogólnokrajowo czy globalnie. Zaistniałe zmiany wpłynęły
w niespotykanej dotąd skali na łańcuchy dostaw, wywołały problemy z dostępnością surowców i materiałów. Poza
pandemią pojawiły się inne czynniki, na które nie mamy
żadnego wpływu, a które mają wpływ na nasze firmy, jak
zmiana polityki gospodarczej Chin, ciągłe zaostrzanie polityki proekologicznej UE, a także wpompowanie ogromnych pieniędzy w gospodarkę przez rządy poszczególnych
państw w celu zniwelowania skutków koronakryzysu. Doprowadziło to do zmian zachodzących z bardzo dużą dynamiką. Te zmiany i problemy są częstym tematem moich
rozmów z innymi przedsiębiorcami. Oczywiście, wszyscy
zastanawiamy się co dalej. Jakie są perspektywy dla firm
z naszego regionu? W jakim kierunku mamy podążać, by
dalej rozwijać firmy?
Analizując aktualną sytuację gospodarczą w Polsce
i naszym regionie dochodzę do wniosku, że warunkiem
koniecznym do rozwoju polskich firm jest skokowy
wzrost przychodów. Tylko i wyłącznie poprzez powiększenie sprzedaży produktów czy usług będziemy w stanie
sprostać zachodzącym zmianom gospodarczym na świe-

cie. Słabi finansowo przedsiębiorcy zostaną zduszeni
przez rosnące koszty i nie będzie ich stać na nowe inwestycje, na opracowywanie nowych technologii
czy zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów, ponieważ
będą dla nich za drodzy. Przykład pierwszy z brzegu:
koszty przeciętnej budowy w okresie ostatnich pięciu lat
wzrosły o ponad 50 procent. Oznacza to, że perspektywa
przeprowadzenia inwestycji w rozwój infrastruktury,
niezbędnej do prowadzenia dalszej działalności, w wielu
firmach niebezpiecznie się oddala.
A przecież konieczne są również inwestycje w maszyny, urządzenia, automatyzację, robotyzację, R&D, technologie, kadrę czy niezmiernie potrzebny dziś szeroko rozumiany „socjal”. Wszystkie te elementy w dobie ciągłego
wzrostu kosztów zaczynają oddalać od rodzimych firm,
a co za tym idzie – hamują dalszy rozwój. Dopiero firma
z większym przychodem, która będzie generować wyższe
zyski, może mieć płynność finansową wystarczającą
do prowadzenia niezbędnych inwestycji.
Moje rozważania dotyczą, oczywiście, firm z polskim
kapitałem – zarówno z naszego regionu, jak całego kraju.
W kontekście opisanych zmian gospodarczych w świecie,
polskim przedsiębiorcom coraz trudniej jest konkurować
z ich zachodnimi rywalami, gdyż dzieli nas przepaść w sile kapitału i w zdolnościach inwestycyjnych.
Jednym z kluczowych sposobów na zwiększenie przychodów i zdolności inwestycyjnych jest pozyskanie dużych rynków zbytu. Naszym firmom absolutnie konieczna jest ekspansja zagraniczna.
Rządowy program Polski Ład przewiduje ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców, jak złagodzenie warunków

WOLNE FORUM

083
83

dotyczących estońskiego CIT, między innymi poprzez zaliczenie wydatków na cele inwestycyjne do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji
oraz zniesienie limitu przychodowego (100 mln zł rocznie) czy rozszerzenie katalogu możliwych form prowadzenia działalności, które mogą uczestniczyć w tym programie. Z rozwiązania tego będą mogły skorzystać,
obok spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie.
Rząd chce wesprzeć ulgami również przedsiębiorców
inwestujących w robotyzację i usprawnienia procesów
produkcyjnych, a także wspierać zatrudnianie specjalistycznych, innowacyjnych pracowników, co ma ułatwić
firmom pozyskiwanie osób o kluczowych do rozwoju firmy umiejętnościach. W programie została wprowadzona
również nowa ulga na ekspansję zagraniczną. Ma objąć
wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na zwiększenie
sprzedaży wytwarzanych produktów, jak np. na uczestnictwo w targach, przygotowanie dokumentacji, działania
promocyjne. Dzięki uldze wydatki będą mogły być odliczone przez firmę dwukrotnie, tj. raz jako koszt uzyskania
przychodu oraz drugi raz w ramach ulgi do 1 mln zł.
Powyższe rozwiązania są niewątpliwie korzystne dla
przedsiębiorstw. Uważam jednak, że w celu uzyskania
wspomnianego przeze mnie skokowego wzrostu przychodów firm potrzebne są dodatkowe mechanizmy wspierające. Ekspansja na rynki zagraniczne, prócz podstawowych działań, jak targi, działania promocyjne czy przygotowanie dokumentacji, wymaga zaangażowania kapitałowego i organizacyjnego. Dla uzyskania szybkiego efektu
i skokowego wzrostu przychodów konieczne jest zaangażowanie dużego kapitału. W tym celu należy rozważyć
dodatkowe mechanizmy wsparcia:
b niskooprocentowane kredyty dla klientów polskiego przedsiębiorstwa dedykowane na zakup produktów
i usług tylko w określonej firmie – to jest kredyt dla zagranicznego partnera na prowadzenie zakupów produktów
w polskiej firmie. Tego typu produkt mógłby być zorganizowany przez BGK przy współpracy z KUKE i poręczeniem PFR.
b dotacja na akwizycje przedsiębiorstw poza terenem
Polski; uwarunkowana odpowiednimi parametrami
finansowymi oraz zwiększeniem produkcji na terenie Polski, tzn. przejmujący poprzez akwizycję pozyskuje nowy
rynek, podnosi przychody oraz rozwija produkcję na terenie Polski (zwiększenie eksportu i dystrybucji eksportowej). Program mógłby być prowadzony przez PFR oraz

BGK, ale konieczne jest zapewnienie wsparcia know-how
jako element dotacji.
b dotacja na rozwój dystrybucji poza terenem Polski;
uwarunkowana odpowiednimi parametrami finansowymi oraz zwiększeniem produkcji na terenie Polski. Program mógłby być prowadzony przez PFR oraz BGK, ale konieczne jest zapewnienie wsparcia know-how jako element dotacji.
Uważam, że powyższe mechanizmy wsparcia lub podobne, ale oparte na możliwie mocnym dofinansowaniu,
mogą się przyczynić do dynamicznego wzrostu polskich
firm. Przy jednoczesnym wykorzystaniu wsparcia politycznego, jak „Inicjatywa Trójmorza” pod przewodnictwem prezydenta RP, niewątpliwie przyczynią się do rozwoju rodzimego przemysłu oraz zmniejszą dystans wobec
konkurencji z zachodnich krajów UE, a także Chin
czy USA.

Warunkiem koniecznym
do rozwoju polskich firm
jest skokowy wzrost
przychodów.
Tylko i wyłącznie poprzez
powiększenie sprzedaży
produktów czy usług
będziemy w stanie sprostać
zachodzącym zmianom
gospodarczym na świecie.
Słabi finansowo
przedsiębiorcy zostaną
zduszeni przez rosnące
koszty i nie będzie ich stać
na nowe inwestycje,
na opracowywanie nowych
technologii czy zatrudnienie
wysokiej klasy specjalistów,
ponieważ będą dla nich
za drodzy

WOLNE FORUM

084
84

Polski Ład
– niewykorzystana szansa
Katarzyna Woszczyna,
kanclerz Loży Małopolskiej
i wiceprezes
Business Centre Club

Po

perturbacjach, które przeszła polska gospodarka w związku z pandemią COVID-19
potrzebny był nam wszystkim impuls
rozwojowy. Polski Ład miał szansę stać się takim napędem rozwoju, gdyby skupiono się w nim na tym, co teraz
wydaje się najważniejsze – robotyzacji, cyfryzacji, przemyślanej reformie podatkowej czy kwestiach związanych z transformacją energetyczną. To mogłoby zapewnić nam konkurencyjność na rynkach międzynarodowych i godne miejsce w wyścigu technologicznym.
Tak się jednak nie stało. Zamiast impulsu pobudzającego
gospodarkę, mamy hamulec w postaci niejasnych, fatalnych przepisów zmierzających do dalszego rozdawnictwa, które sfinansować mają przedsiębiorcy.
Wprowadzone w Polskim Ładzie zmiany oznaczają
ogromny wzrost obciążeń dla polskich przedsiębiorców
i utrudnienie w ich funkcjonowaniu. Zamiast wsparcia
w wychodzeniu z sytuacji pocovidowej, zamiast uproszczenia systemu podatkowego i gruntownego jego zreformowania, którego biznes domagał się od lat, mamy kolejne ciężary mające na celu sfinansowanie politycznych celów rządzących.
Polski system podatkowy oceniany jest jako jeden
z najbardziej skomplikowanych i nieprzyjaznych w Europie, a po wprowadzeniu Polskiego Ładu zapewne jeszcze
ta sytuacja się pogorszy.

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i przewodniczący Komisji Podatkowej Business Center Club prof. Adam Mariański ocenił, że zawarte w ustawie rozwiązania doprowadzą do zwiększenia niesprawiedliwości podatkowej oraz ocenił, że w swojej kilkudziesięcioletniej pracy doradcy podatkowego nie widział tak źle

przygotowanych ustaw, dotyczących prawa podatkowego,
których nie jest w stanie zrozumieć nawet doradca podatkowy. W jego opinii, cały Polski Ład powinien być przyjęty
z bardzo długim, co najmniej półrocznym vacatio legis.
Polski Ład jest też dla wielu przedsiębiorców czynnikiem destabilizującym nie tylko prowadzony biznes
czy planowane inwestycje, ale także budżety płacowe.
Ogromna część pracodawców planuje zmiany w zakresie
form współpracy lub wynagradzania w odpowiedzi
na Polski Ład, a przepisy podatkowe zaproponowane
w nim będą dodatkowo bazą do narastającej presji płacowej.
Polski Ład mógł przynieść spektakularny rozwój, podobnie jak to było w przypadku Nowego Ładu, wprowadzonego w USA w latach trzydziestych XX wieku. Tamten
program przyniósł amerykańskiej gospodarce bezprecedensowe efekty. W Polsce, niestety, tak się nie wydarzy,
nie wykorzystano tej szansy.

Wprowadzone w Polskim
Ładzie zmiany oznaczają
ogromny wzrost obciążeń
dla polskich
przedsiębiorców
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Perspektywy na najbliższe lata
nie są optymistyczne
Łukasz Moląg,
prezes Jurajskiej
Izby Gospodarczej

S

ądzę, że ulgi zawarte w Polskim Ładzie nie zrównoważą wzrostu innych obciążeń, w tym podatkowych i parapodatkowych, zwłaszcza wzrostu
składek zdrowotnych.

Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności kosztów wynagrodzeń i kosztów
energii (w tym gazu, prądu i przede wszystkim paliw) jest
bardzo wysoki, ogromnie uciążliwy, zwłaszcza dla małych
przedsiębiorstw.
Do tego dokłada się stały problem pogmatwanego
i skomplikowanego systemu prawnego, tworzonego
ad hoc, bez stosownych konsultacji z przedsiębiorcami,
skomplikowany i wymagający wielkiego zachodu sposób
zatrudniania obcokrajowców (gdyby nie fachowa pomoc
urzędników Urzędu Pracy powiatu krakowskiego, to wielu
naszych przedsiębiorców musiałoby samemu stanąć na linii produkcyjnej). Sądzę że perspektywy na najbliższe lata
nie są optymistyczne.

Wzrost kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej jest bardzo
wysoki, ogromnie uciążliwy,
zwłaszcza dla małych firm
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Polski Ład wywołał panikę wśród małych
i średnich przedsiębiorców oraz rzemiosła
Janusz Kowalski,
wiceprezes Związku
Rzemiosła Polskiego,
prezes Małopolskiej
Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
w Krakowie

N

iezmiernie się cieszę, że redaktor Zbigniew
Bartuś – wraz z ekipą – dalej z uporem walczy
w sprawach rozwoju gospodarczego naszego
kraju. Jest to już XVI Forum Przedsiębiorców Małopolski.
Podziwiam wytrwałość oraz otwartość w dążeniu
do wszelkiej pomocy dla przedsiębiorców. Jednak z przykrością stwierdzam, że wszelkie nasze wspólne wysiłki,
w tym przedsiębiorców, rzemiosła i kupców, przynoszą
tak marne efekty.
Najlepszym przykładem tego jest wprowadzenie Polskiego Ładu gospodarczego, którego na dobrą sprawę nikt
nie rozumie – tego monstrualnego 700-stronicowego
„dzieła”. Dzieło” to ma być wprowadzone od 1 stycznia
2022 r., a na dobrą sprawę sztaby księgowych i fachowców
nie są w stanie rozszyfrować poszczególnych paragrafów.
W związku z niejasnymi przepisami i sankcjami grożącymi nie wiadomo w jakiej skali, a wkrótce obowiązującymi, mamy niepokojące sygnały o likwidacji firm, zawieszeniu działalności i panice wśród małych i średnich
przedsiębiorców oraz rzemiosła. Równocześnie nasila się
pandemia, z którą wedle większości środowiska – wbrew
deklaracjom przedstawicieli władzy – rząd sobie nie radzi,
co może skutkować pogłębieniem chaosu w gospodarce,
o niepotrzebnej śmierci tysięcy obywateli nie wspominając.
Dawno temu, bo 16 lutego 2021 r., odbyło się w Sejmie
posiedzenie komisji stałej ds. mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła pod przewodnictwem posła Andrzeja Gawrona. Udział w posiedzeniu
wzięły: Olga Semeniuk, sekretarz stanu i pełnomocnik
Rządu ds. MŚP oraz Anna Schmidt, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Znając i współ-

pracując od dłuższego czasu widzimy ich szczere chęci
pomocy, zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców i rzemiosła, mimo to dalej jest to syzyfowa praca. Przykładowo
do dzisiaj dokładnie nie wiadomo, jak będzie wyglądać
sprawa ZUS-u. Nie ma porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Rozwoju i Technologii,
jak kontrolować pracowników pod względem szczepień
przeciwko koronawirusowi, co już utrudnia działalność.
Również wprowadzenie wśród pracowników funkcji
sygnalisty nie rokuje dobrze dla rozwoju firm, ponieważ
tacy sygnaliści byli już w poprzedniej epoce.
Zbliża się koniec roku, z przykrością muszę stwierdzić, po licznych konsultacjach ze środowiskiem, a mam
tę możliwość, będąc wiceprezesem Związku Rzemiosła
Polskiego, że zbliżający się rok 2022 może być dla wielu
firm MŚP, rzemiosła i kupców ostatnim rokiem ich działalności gospodarczej.

Zbliżający się rok 2022
może być dla wielu firm,
rzemiosła i kupców
ostatnim rokiem
ich działalności gospodarczej

Małopolski Regionalny Fundusz
Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Krakowie
Małopolski Regionalny Fundusz

lokalny biznes, oferując

Poręczeniowy Sp. z o.o. (spółka

poręczenia zapłaty za wadium

non proﬁt) – udziałowcy:

przetargowe oraz poręczenia

Urząd Marszałkowski

należytego wykonania umowy,

Województwa Małopolskiego,

rękojmi za wady, gwarancji

Małopolska Agencja Rozwoju

jakości i gwarancji bankowych.

Regionalnego S.A. w Krakowie
oraz Bank Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie
(jedyny bank państwowy
w Polsce). Od 2010 roku
wspomaga Przedsiębiorców
prowadzących działalność lub

Umożliwiamy także zamianę
formy zabezpieczenia np.
z gotówki i zastąpienie jej
poręczeniem w trakcie realizacji
kontraktu. Poręczenia Funduszu
są instrumentem uznanym

realizujących inwestycje na

przez Ustawę o zamówieniach

terenie Małopolski. Ułatwiamy

publicznych. Udzielamy także

przedsiębiorcom dostęp do

poręczeń dla wybranych

źródeł ﬁnansowania w postaci

postępowań prowadzonych poza

kredytów oferowanych przez

ustawą Pzp oraz poręczeń dla

instytucje ﬁnansowe. Wspieramy

podwykonawców.

Poręczenia:
i Wadialne
i Należytego
wykonania umowy
i Rękojmi za wady
i Gwarancji jakości
i Gwarancji
bankowych
i Kredytowe

Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Mogilska 69A 31-545 Kraków
tel. 12 296 04 00, 12 418 28 91, 695 288 999
biuro@poreczeniowy.pl, wadia@poreczeniowy.pl
www.poreczeniowy.pl | www.mrfp.com.pl
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Władza zachowuje się jak małe dziecko
zaprzeczające, że wyjadło... cukierki
Marek Malec,
prezes Galicyjskiej
Izby Gospodarczej,
sekretarz Małopolskiego
Porozumienia
Organizacji Gospodarczych

B

ardzo trudno jest w sposób obiektywny odnieść
się do wprowadzanego właśnie zespołu nowych
przepisów podatkowych nazwanego Nowym
Polskim Ładem. Niewątpliwie swego rodzaju rekordem
świata nieosiągalnym w innych demokratycznych krajach jest wyznaczenie vacatio legis dla nowych regulacji
prawnych na okres około miesiąca. Nowe przepisy podatkowe, które dotykają setki tysięcy prowadzących
działalność gospodarczą w Polsce, mają obowiązywać
od 1 stycznia 2022 roku. Księgowi, z którymi rozmawiałem, do dzisiaj nie znają wszystkich przepisów, nie mówiąc o ich wykładni. Jak mają się w tym odnaleźć przedsiębiorcy? Jak mamy działać prowadząc swoje biznesy,
by generować zyski nie łamiąc prawa?
Postawienie w takiej sytuacji obywateli Polski, rzetelnie płacących podatki i utrzymujących wydatki budżetu
państwa, jest czymś niewyobrażalnym. Trudno zachować
spokój i trzeźwość osądu, gdy ogarnie się całość operacji
prawno-podatkowej przeprowadzanej przez rządzącą
partię. Trudno szczegółowo analizować i oceniać nowe
przepisy. Przyjdzie czas na ocenę zarówno ich treści,
jak i sposobu ich wprowadzenia.
Ostatnio przykuła moją uwagę wypowiedź premiera
Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że wielkim
sukcesem rządu jest najniższy obecnie poziom bezrobocia
w całym okresie trzydziestolecia nowej Polski. Z perspektywy statystyki, premier ma rację, ale w kwestii faktów zupełnie rozmija się z rzeczywistością. Niskie bezrobocie
wynika z przyczyn demograficznych – na rynek pracy
wkraczają kolejne niże, które są dwa razy mniej liczebne
niż pokolenia odchodzące na emerytury. Drugą przyczyną
niskiego bezrobocia nie jest również działalność rządu,
lecz ciężka praca przedsiębiorców, którzy w trudnych wa-

runkach potrafią rozwijać swoje firmy – i oferować ludziom pracę.
Problemem polskich firm – i problemem społecznym
– jest brak pracowników. Wszyscy przedsiębiorcy, jakich
znam, mali i średni, borykają się z tym. Szukają pomocy
w agencjach oferujących cudzoziemskich pracowników,
głównie z Ukrainy. Całe działy gospodarki, jak budownictwo, gastronomia, handel i duży zakres usług bazują
na pracownikach zza wschodniej granicy.
Najwyższy czas powiedzieć sobie wprost: bez pracowników zagranicznych nie będziemy w stanie dalej
rozwijać polskiej gospodarki. Niestety, pandemia, a teraz
niepokoje na granicy z Białorusią, zakłócają zatrudnienie
cudzoziemców. Notabene – państwo winno mieć tu sensowną strategię, politykę migracyjną, a tymczasem niczego takiego nie ma i wszystko tak naprawdę dzieje się siłą
rozpędu, bez jakiegokolwiek zarządzania ze strony obecnej władzy. Oficjalnie problem ten nie istnieje, nie przygotowano żadnego kompleksowego zestawu przepisów
prawa regulujących przyjazdy obcokrajowców. Nie ma
oficjalnego spisu warunków służących adaptacji cudzoziemców, układaniu sobie przez nich życia w naszym
kraju. Władza zachowuje się jak małe dziecko zaprzeczające, że wyjadło wszystkie cukierki, mimo wszędzie walających się papierków i umorusanej buzi. Dodatkowo rozbudzane nastroje antyimigranckie nie służą aklimatyzacji obcokrajowców w Polsce.
Problem będzie narastał i może spowodować gwałtowny zastój w gospodarce. Przeczytałem ostatnio wypowiedź posła partii rządzącej o nielojalności wobec władzy.
Dotyczyła ona dziennikarzy, ale można ją rozwinąć jako
pogląd o lojalności wobec władzy.
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„Kto jest nielojalny wobec władzy, to i władza będzie
nielojalna wobec niego”. Chciałbym tylko panu posłowi
przypomnieć, że to ja wraz z setkami tysięcy przedsiębiorców płacę podatki, dzięki którym on otrzymuje swoje wynagrodzenie za pracę. Dlatego mam prawo oceniać,
czy ów pan wykonuje dobrą robotę dla Polski i Polaków,
czy też całkiem złą.
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