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Jesteśmy
nowoczesną organizacją branżową
dbającą o kondycję rynku deweloperskiego
w Polsce.
Od 2002 roku działamy w trosce i imieniu
inwestorów, którzy swoją pracą
przyczyniają się do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych i gospodarczych kolejnych
pokoleń. Naszą misją jest zapewnienie
firmom deweloperskim jak najlepszych
warunków do rozwoju, a także wspieranie
i reprezentowanie ich w walce
o lepsze prawo.

Zrzeszamy około
300 firm
deweloperskich
z całej Polski.
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PROSTO
— Zbigniew Bartuś
Kiedy kupujemy lodówkę, suszarkę, rower czy auto, zwracamy uwagę nie tylko na cenę i wygląd, ale i na to, czy sprzęt
jest łatwy w obsłudze. Lodówka zamykana na wkręty lub
samochód, do którego trzeba wsiadać przez szyberdach
– odpadają. A gdybyśmy zastosowali podobne zasady wobec
państwa i jego instytucji? A także samorządów i podległych
im agend? Płacimy za ich działanie określoną cenę. To dlaczego nie miałyby być przyjazne i proste w obsłudze?
Postulat ten jest tym sensowniejszy, że w Małopolsce niektórym publicznym agendom ta sztuka się udaje. Czyli NIE
JEST TO MISSION IMPOSSIBLE. Mamy wzorce działania.
A ściślej – współdziałania. Mamy także pewność, że żadne
państwo – w makro i mikroskali – nie stanie się proste w obsłudze, jeśli nie będzie codziennie pytać i słuchać obywateli,
w tym przedsiębiorców, jak ta obsługa powinna wyglądać.
Dlaczego to takie ważne? Bez usunięcia systemowych
barier i gmatwaniny zbędnych lub wadliwych przepisów,
bez czytelnego procesu legislacyjnego, spełniającego standardy konsultacji społecznych, bez przyjaznych, przewidywalnych urzędników, bez zaufania i szczerych merytorycznych
rozmów przybliżających nas do (Mało)Polski prostej w obsłudze, nie będziemy się dalej rozwijać. Ów rozwój zależy w równym stopniu od upowszechnienia najnowszych technologii
i wzajemnego szacunku urzędników i przedsiębiorców.
Dlatego w gronie przedsiębiorców, liderów organizacji
gospodarczych, naukowców, radców prawnych, doradców
podatkowych, ekspertów od zarządzania i administracji,
szefów i pracowników instytucji otoczenia biznesu, przedstawicieli urzędów i władzy legislacyjnej, w przyjaznych i zjawiskowych wnętrzach Salonu Ekonomicznego Narodowego
Banku Polskiego w Krakowie, postanowiliśmy porozmawiać
wspólnie o tym, JAK DZIAŁAJĄ i JAK POWINNY DZIAŁAĆ:
b Proste organy władzy publicznej. Jaką usługę kupujemy za swoje podatki od państwa, województwa, miasta
i ich agend. Jak powinna wyglądać taka usługa?
b Proste, stabilne i przewidywalne podatki oraz prawo o działalności gospodarczej.
b Prosta współpraca biznesu z urzędami.
b Prosta współpraca przedsiębiorców z agendami
wspierającymi.
b Prosta współpraca nauki, edukacji i biznesu. W stronę ekosystemu.
Część opinii znajdą Państwo w niniejszym raporcie.
Serdecznie zapraszam do lektury i dzielenia się swoimi
opiniami, spostrzeżeniami, konkluzjami. Tylko otwarcie
rozmawiając o problemach i wyciągając z nich praktyczne
wnioski możemy uczynić Polskę lepszym miejscem dla
przedsiębiorczości, a w konsekwencji – do życia.
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— Partnerska współpraca
biznesu z biznesem oraz władzy
z biznesem jest niezbędnym
warunkiem dalszego rozwoju
Polski

— W erze kryzysu energetycznego
i wojny podatki powinny być
stabilne. Doradcy podatkowi
umieją przeprowadzić biznes
przez rafy zmiennych przepisów

— Społeczna zgoda, powstała
w toku konfrontacji argumentów
i ucierania stanowisk, jest lepsza,
niż pozorna zgoda odgórnie
wymuszona

022 — 025
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030 — 033

— Jedną z naszych szczególnych
ofert, o rosnącej atrakcyjności,
są pożyczki. Wyjątkowe, bo
bezpieczne, nisko oprocentowane oraz przyjazne

— Podstawą trafnej diagnozy jest
dialog społeczny – ze wszystkimi
grupami, bez wykluczania
i faworyzowania. Pozwala
na właściwą interpretację wyzwań

— Największymi barierami w relacjach świata nauki i biznesu jest
niedopasowanie proponowanych
technologii uczelnianych do
rzeczywistych potrzeb przemysłu

034 — 035

036 — 039

040 — 043

— Każda wielka firma ma działy
badań i rozwoju, a do tego
odpowiednie zasoby kadrowe
i finansowe. To czyni z nich
liderów transformacji

— Cała Polska jest strefą
ekonomiczną. To znacząco
ułatwia proces inwestowania. Daje
to też możliwość dodatkowego
wsparcia poprzez ulgi podatkowe

— Dla nas jakość oferowanego
produktu idzie w parze z jakością
współpracy z wszystkimi naszymi
partnerami. Ludzie bardzo
to doceniają

044 — 047

048 — 051

054 — 055

— Biura w nowych realiach
pracy hybrydowej muszą
przede wszystkim wspierać
współpracę, wymianę opinii,
a także kreatywność

— Rynek po pandemii się „klaruje”.
Pracodawcy chcą, by pracownicy
wrócili do biur. Natomiast wydaje
mi się, że pracownicy oczekują
pracy w modelu hybrydowym

— W Małopolskim Centrum
Przedsiębiorczości staramy się
wychodzić naprzeciw
oczekiwaniom przedsiębiorców.
Stawiamy na dobrą współpracę
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— Kompletnie nieprzewidywalna
stała się przyszłość nie tylko
majątku przedsiębiorcy, ale i los
jego pracowników, a co za tym
idzie – również ich rodzin

— Bardzo trudno jest walczyć
o lepsze warunki działania dla firm
małych i średnich, jak moja,
bo nikt nas, przedsiębiorców,
nie chce słuchać

— Bolączkami naszego systemu
legislacyjnego jest przede
wszystkim: brak rzetelnych
konsultacji z organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców
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062

— Przedsiębiorcy inwestujący
w rozwój mają dzisiaj do wyboru
całą gamę preferencji, dzięki którym
efektywnie mogą zoptymalizować
obciążenie podatkowe

— Zapewniam, że kupcy, drobni
przedsiębiorcy, rzemieślnicy to
twardy naród. Nie poddajemy się,
często pokazujemy też władzy,
co trzeba robić, by było lepiej

— Proste prawo, proste podatki,
prosta władza publiczna?
Jaką usługę kupujemy
od państwa, województwa,
miasta i ich agend
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Współpraca
— Stefan Życzkowski

jest
warunkiem
rozwoju
Polski
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– Widzę coraz więcej przedsiębiorców
rozumujących bardzo podobnie jak ja:
jeśli jestem konsultantem polskiego
prawa, to robię to dla kraju,
nie dla mojej firmy czy branży.
Umiem się przez to wznieść ponad doraźne
własne interesy, bo przyświeca mi wyższy,
ogólnospołeczny cel. Realizacja tego celu
posłuży ostatecznie wszystkim, także
mnie, bo mój kraj będzie się rozwijał,
a wraz z nim wzrośnie dobrobyt obywateli.
Jeśli takie myślenie się upowszechni,
mamy szansę zbudować państwo
przyjazne dla ludzi i o wiele prostsze
w obsłudze
Stefan Życzkowski,
szef rady strategicznej, współzałożyciel i wieloletni prezes krakowskiej firmy ASTOR

STEFAN ŻYCZKOWSKI
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Partnerska współpraca biznesu z biznesem
i władzy z biznesem jest niezbędna
— Stefan Życzkowski

— Rozumiem, że mamy w kraju
38 milionów wyjątkowych jednostek,
ale nie możemy budować systemu,
w którym każda z tych jednostek
podlega innym, wyjątkowym zasadom

– Polscy przedsiębiorcy żywo interesują się dziś automatyzacją
i robotyzacją, więc ASTOR…

– ASTOR ma się świetnie. W ogóle
dla naszej branży czasy są – zwłaszcza na tle większości innych sektorów gospodarki – bardzo dobre.
Firmom z jednej strony brakuje
pracowników, z drugiej – rosną
koszty energii, więc proponowane
przez nas rozwiązania cieszą się
wzięciem, bo pozwalają zachować
konkurencyjność. Natomiast z niepokojem patrzę na to, co dzieje się
w wielu innych firmach, zwłaszcza
najmniejszych.
– Powodem jest wojna i kryzys
energetyczny?

– Nie tylko. Powiedzmy sobie
szczerze, że państwo polskie dołożyło przedsiębiorcom na barki wiele dodatkowych obciążeń, trudnych do uniesienia. Tych obciążeń
mogło nie być. A nawet – nie powinno być, zwłaszcza w obecnej
sytuacji, gdy kryzys pandemii przeszedł w kryzys wojny i jej licznych
skutków.

FOT. ASTOR
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– Na kolejnych forach z Pana
udziałem dużo rozmawialiśmy
o uproszczeniach i ułatwieniach
dla przedsiębiorców. One się nawet faktycznie pojawiły w postaci ustaw, m.in. konstytucji dla
biznesu, pakietów uproszczeń.
Powołany został rzecznik małych
i średnich przedsiębiorców…

– To prawda, ale inne regulacje,
które już wtedy się pojawiły,

STEFAN ŻYCZKOWSKI
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a zwłaszcza te, które pojawiły się później w ramach Polskiego Ładu, zniweczyły pozytywne efekty naszych
wspólnych wysiłków. Nie tylko moje odczucie jest takie,
że na jedną ustawę posuwającą nas do przodu, przypadają dwie, które nas cofały. I tak na okrągło. Efekt? Wystarczy spojrzeć, ile w ciągu ostatnich lat pojawiło się przeszkód i komplikacji utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Nawet te rozwiązania, które miały
być ułatwieniem i ulgą, zostały tak skomplikowane,
że z wielu z nich właściwie nie da się korzystać.
– A system podatkowy?

– Ten został skomplikowany szczególnie. Prowadzę działalność od 1987 roku i tylko raz, w 1994 roku, zapłaciłem
procentowo wyższy podatek, niż płacę obecnie. Dziś to
jest 41 procent. Zastanawiam się: dlaczego?
– Dlaczego państwo karze przedsiębiorcę tworzącego od 35 lat miejsca pracy, wzmacniającego potencjał polskiej gospodarki i będącego solidnym, rzetelnym podatnikiem?

– Właśnie. Pewnie bym nie roztrząsał tej kwestii, gdyby
ta stawka – 41 procent – była taka sama dla wszystkich
o podobnych dochodach. Wtedy nasz system podatkowy
spełniałby jeden z podstawowych postulatów dotyczących poprawnej legislacji: że jeśli podatki są wysokie,
to powinny być przynajmniej proste. A tak nie jest! Ja
płacę 41 procent, a ludzie na podobnych stanowiskach
i przy zbliżonych dochodach mogą płacić – i w praktyce
płacą – 12+N (ryczałt IT), 15+N (ryczałt consulting), 17,8
(CIT estoński, obroty do 2 mln euro na rok), 21 (powyżej
30 000 zł na rok), 23,8 (podatek liniowy) lub 34 (dywidenda, sp. z o.o., obroty powyżej 2 mln euro na rok),
41 proc. (pracownik i zarządy firm powyżej 120 tys. zł
na rok). Bo jest tyle wyjątków i wyjątków od wyjątków.
Proszę mi wyjaśnić, dlaczego? I odpowiedzieć na pytanie: czy taki system jest sprawiedliwy?
– Przytłaczająca większość przedsiębiorców i doradców podatkowych mówi mi, że nie jest ani prosty,
ani sprawiedliwy.

– No właśnie! Co gorsza, on jest przy tym piekielnie
skomplikowany, co ma swoje bardzo bolesne konsekwencje. Żaden przedsiębiorca w pojedynkę nie jest
w stanie ogarnąć tego chaosu ani tym bardziej rozliczyć
się z fiskusem. A to potęguje ryzyko działalności gospodarczej – w niełatwych czasach.
– Na czym miałoby w tym obszarze polegać państwo
proste w obsłudze?

– Na zasadniczym uproszczeniu systemu podatkowego,
oczyszczeniu go z większości wyjątków. Musimy tu znaleźć zdecydowanie lepszą równowagę między prostotą
i przejrzystością a sprawiedliwością i równością. Ja rozumiem, że mamy w kraju 38 milionów wyjątkowych jednostek, ale nie możemy budować systemu, w którym
każda z tych jednostek podlega innym, wyjątkowym za-

sadom. A tak trochę jest. Nie ma się co potem dziwić,
że nikt nic z tego nie rozumie, a na koniec roku mamy
„do wyboru” rozliczenie de facto według trzech systemów… Być może można w kryzysowych sytuacjach zarządzać w ten sposób małą firmą, ale nie da się administrować państwem poprzez wyjątki. To bardzo niebezpieczne, bo ludzie się po prostu zniechęcają.
– Mówi Pan o przedsiębiorcach?

– Mówię o przedsiębiorcach, którzy likwidują działalność i przechodzą do pracy w korpo, ale też o doradcach
podatkowych, którzy zmieniają zawód, bo nie są w stanie sprostać tak wielkim napięciom psychicznym. Trzeba przy tym pamiętać, że jesteśmy częścią świata opartego na globalnej konkurencji. Jeżeli w innych krajach systemy prawne i podatkowe są bardziej przyjazne,
to przedsiębiorca może więcej czasu poświęcić na sprawy merytoryczne, na rozwijanie swojej działalności,
na innowacje, planowanie inwestycji, zatrudnianie ludzi
i podnoszenie ich kwalifikacji, samorozwój.
– Czyli ten system może być lepszy.

– Tak. A polski przedsiębiorca jest coraz częściej przytłoczony chaosem współtworzonym przez własne państwo.
Widać to zwłaszcza w sektorze mikrofirm. Ich problemem jest nie tylko sytuacja rynkowa związana z wojną,
koszt energii czy paliw, ale też jarzmo niejasnych i skomplikowanych przepisów, regulacji podatkowych oraz
sprawozdawczości – przerzucanej na przedsiębiorcę
przy okazji, skądinąd bardzo potrzebnej, cyfryzacji …
– W kolejne systemy trzeba wpisywać jakieś dane.

– Tak. O firmie, o pracownikach… Przedsiębiorca olbrzymią część czasu poświęca na to, co jest jakimś odgórnym
wymogiem i bywa skomplikowane. To bardzo obciąża
psychicznie i powoduje, że nie ma tej energii, witalności
potrzebnej do tego, żeby firmę rozwijać. Coraz częściej
przerasta to najmniejszych przedsiębiorców, a przecież
właśnie oni byli dotąd jednym z głównych motorów napędowych polskiego rozwoju.
– Jakiś czas temu został Pan przez resort rozwoju zaproszony do prac nad ulgą robotyzacyjną, która miała przyspieszyć robotyzację i automatyzację polskiej
gospodarki, zachęcić do nowoczesnych rozwiązań
mniejsze podmioty. Mógł Pan zaobserwować, jak się
tworzy prawo w naszym kraju…

– Była planowana ulga na robotyzację wzorowana
na rozwiązaniach zachodnich, np. Włoch, które mają
bardzo potężną ulgę na przemysł 4.0. Faktycznie zostałem poproszony o konsultacje. Dzięki temu miałem okazję zobaczyć te niesamowicie rozbieżne perspektywy
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. To pierwsze naprawdę
szczerze chciało, żeby kraj się rozwijał, w związku z tym
zaproponowało ułatwienie drogi inwestycyjnej dla firm
chcących się unowocześniać i dzięki temu zwiększać
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produkcję, eksportować. Ministerstwo Finansów bardzo
stanowczo odpowiadało, że są pieniądze na taką ulgę
i w ogóle nie ma żadnego problemu, ale potem… obcięło
tę ulgę bardzo mocno. Zrobiło to w sposób tak sprytny,
że nawet Ministerstwo Rozwoju nie wiedziało do ostatniego dnia, że tak się stało. Owego cięcia dokonano poprzez bardzo specyficzną interpretację uchwalonych
przepisów. Nie po raz pierwszy przekonaliśmy się
przy tym, jaka jest moc rażenia interpretacji.
– Czy ktoś uzgadniał te mocno zróżnicowane stanowiska? Podejmował rozstrzygające decyzje?

– Jeśli nawet tak, to nie wiem, kto. W efekcie ta ulga weszła w życie i teoretycznie obowiązuje, ale w takiej formie, że de facto trudno powiedzieć, że działa. Rozporządzeniem miał być określony wzór, jak sprawozdawać
urzędowi skarbowemu postępy rocznej inwestycji.
To jest dokument bardzo potrzebny, ale ciągle go nie ma.
Nakładają się na to problemy interpretacyjne, które miały być rozstrzygnięte także poprzez przepisy wykonawcze, w formie rozporządzenia. Tych przepisów wykonawczych także nie ma, mimo że ustawa już jest w obiegu od prawie 11 miesięcy…
– Od lat mówi się o polityce silosowej: jest silos ministerstwa rozwoju, silos resortu finansów i powiązany
z tym ostatnim subsilos KAS. A czy jest jakaś spójna
polityka łącząca odrębne polityki, interesy i pomysły
tych silosów?

– Ja tego nie dostrzegam. Rozmowę o uldze robotyzacyjnej rozpoczęliśmy cztery lata temu. Sytuacja gospodarcza w tym czasie mocno się zmieniała, ale też – mimo że
rządzi ta sama ekipa – zmieniali się urzędnicy zajmujący
się tym tematem. Wszystkie osoby z Ministerstwa Rozwoju, z którymi przez lata współpracowałem, a było ich
naprawdę wiele, już w tym resorcie nie pracują. Ostatnia
odeszła z ministerstwa 30 września. W Ministerstwie Finansów podobnie. Przez to mamy kompletny brak ciągłości.
– Jaki z tego wniosek?

– Smutny. W takich warunkach nie da się tworzyć sensownego prawa. Powiem tu coś kontrowersyjnego,
ale ostatnio coraz częściej zastanawiam się, czy opłacało
się tworzyć tę ulgę. Zamiast ułatwienia dla przedsiębiorców, zachęty dla inwestycji, powstała kolejna komplikacja systemu. Pragnęliśmy, by liczba robotów w Polsce rosła – i ona faktycznie rośnie. Ale nie przez tę ulgę, tylko
w związku z tym, że mądrzy przedsiębiorcy dostrzegli
w robotyzacji i automatyzacji szansę na rozwój, a czasem
wręcz – jedyną możliwość przetrwania w obecnych realiach rynkowych. Dziś uważam więc, że najlepszym kierunkiem jest maksymalne upraszczanie systemu, a nie
komplikowanie go poprzez ulgi dla poszczególnych grup.
Chyba że przygotowane ulgi są proste w obsłudze.
– To może nie róbmy ulg?

– Można je wprowadzać tam, gdzie państwo w świadomy
sposób pragnie pobudzać i przyspieszać rozwój, ale taka
ulga – by była skuteczna – musi być duża, prosta i przejrzysta. A polska ulga robotyzacyjna daje jedyne 9,5 procent zwolnienia w niezwykle skomplikowany sposób.
W dodatku ministerstwo chce ją jeszcze bardziej skomplikować, wprowadzając formę certyfikacji inwestycji.
– Mam wrażenie, że nasza frustracja bierze się stąd,
iż ostateczni twórcy przepisów nie wzięli pod uwagę
opinii tych, którzy się znają na regulowanej materii
– czyli w tym przypadku specjalistów od robotyzacji,
jak Pan – tylko „wiedzieli lepiej”.

– To jest szersze zjawisko. ASTOR działa na wielu rozwiniętych rynkach, co pozwala na czynienie obserwacji.
Zauważyłem, że mechanizm kumulacji i pomnażania
dobrobytu jest dość prosty: im państwo jest lepiej ułożone, tym społeczeństwo zamożniejsze. Weźmy Niemcy.
Są dużo bogatsi niż my, choć pracują mniej. To wynika
z lepszego poukładania relacji: między państwem
a przedsiębiorcami oraz wewnątrz biznesu. My mamy
tutaj wciąż raczej wolnoamerykankę, bardzo ostrą i bezwzględną konkurencję, oni też ze sobą konkurują,
ale w ramach poszczególnych branż są dobrze zorganizowani, co sprzyja budowaniu kultury współpracy opartej na zasadzie win-win, na szacunku i traktowaniu się

Ulgi można wprowadzać tam,
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i przyspieszać rozwój,
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formę certyfikacji inwestycji
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wzajemnie po partnersku, a jednocześnie – wspólnemu
lobbowaniu na rzecz dobrych przepisów.
– Czy nie z tęsknoty za podobnym modelem ASTOR
współtworzył Forum Automatyki i Robotyki Polskiej,
zrzeszające pracodawców aktywnie prowadzących
działalność gospodarczą w tym sektorze?

– Tak. Oczywiście, taka integracja nie jest łatwa, ale postępuje i już przynosi bardzo dobre efekty. Zawsze marzyło mi się, by w oparciu o partnerską współpracę budować siłę polskiego biznesu. Robią to wszystkie rozwinięte kraje. Taka współpraca – biznesu z biznesem i władzy z biznesem – jest wręcz niezbędnym warunkiem
dalszego rozwoju. Weźmy taką kwestię, jak odbudowa
Ukrainy po wojnie z Rosją.
– Kto weźmie udział w tym przedsięwzięciu?

– W moim przekonaniu, nie powinniśmy przeceniać
swej przewagi mentalnej wynikającej ze skali udzielonej
Ukraińcom pomocy. Ostatecznie odbudową zniszczonego kraju zajmie się ten, kto będzie lepiej zorganizowany
i przygotowany. Musimy w tym zakresie dorównać
Niemcom. Niestety, obecne państwo polskie, niezwykle
skomplikowane i uciążliwe w obsłudze na różnych poziomach i w różnych obszarach, nie stwarza polskim
przedsiębiorcom odpowiednich warunków.
– Co trzeba zrobić na początek?

– Zmienić podejście. W przypadku władzy to musi polegać na uświadomieniu sobie, że podejmujący decyzje minister czy inny polityk ma przeważnie zdecydowanie
mniejszą wiedzę o zagadnieniach, które reguluje, niż
przedstawiciele branży, której ta regulacja dotyczy.
– Ale nie jest! Co powoduje poważne problemy. Wróćmy
do ulgi na robotyzację: jeszcze rok temu wydawało mi
się, że po tej całej ciężkiej pracy z przedstawicielami resortu rozwoju i resortu finansów przygotowaliśmy bardzo dobrą regulację. To przekonanie runęło 3 stycznia,
gdy ta ulga weszła w życie – i okazało się, że minister finansów interpretuje język polski całkiem inaczej niż my,
przedstawiciele branży oraz całe Ministerstwo Rozwoju.
I ta interpretacja jest wiążąca.
– Znów ktoś wie lepiej.

FOT. ASTOR

– To wydaje się raczej oczywiste.

– Właśnie. Zniechęca to nie tylko przedsiębiorców,
ale i urzędników, którzy – jak wspomniałem – jeden
po drugim odeszli z ministerstw. To trzeba zmienić.
Przedsiębiorcy, zwłaszcza zrzeszeni, jak nasza branża
w FAiRP, są nie tylko odpowiednim partnerem dla władzy, ale i ogromnym zasobem wiedzy, doświadczenia,
cenieni także poza granicami naszego kraju. Dlaczego się
z tego nie korzysta? Czy ja po 25 latach nie udowodniłem
swojej rzetelności i uczciwości wobec państwa?

skiego prawa, to robię to dla kraju, nie dla mojej firmy czy
branży. Umiem się przez to wznieść ponad doraźne własne interesy, bo przyświeca mi wyższy, ogólnospołeczny
cel. Realizacja tego celu posłuży ostatecznie wszystkim,
także mnie, bo mój kraj będzie się rozwijał, a wraz z nim
wzrośnie dobrobyt obywateli. Jeśli takie myślenie się
upowszechni, mamy szansę zbudować państwo przyjazne dla ludzi i o wiele prostsze w obsłudze.

– Dla mnie udowodnił Pan aż nadto.

– Pan wierzy, że to możliwe?

– Widzę coraz więcej przedsiębiorców rozumujących
bardzo podobnie jak ja: jeśli jestem konsultantem pol-

– Wciąż tak.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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— Justyna Zając-Wysocka

W erze
kryzysu
podatki
powinny być
stabilne
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– Czasy są wyjątkowo trudne.
Gorąco apeluję, by uwzględniano
tę okoliczność zarówno przy tworzeniu
przepisów podatkowych,
jak i w praktyce organów skarbowych
Justyna Zając-Wysocka,
przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
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Doradcy podatkowi umieją przeprowadzić
biznes przez rafy zmiennych przepisów
Justyna Zając-Wysocka, przewodnicząca
Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby
Doradców Podatkowych

Mamy do czynienia z takim
nawarstwieniem kryzysów,
z którymi przedsiębiorca
musi się mierzyć,
że dokładanie kolejnych
jest nieodpowiedzialne

– A nie mamy już dość tych zmian?

– My na pewno mamy, ale rząd ma plany co do podatków
jeszcze na ten rok, a na pewno na styczeń.
– Jak się w tym odnajdują polscy przedsiębiorcy?

– Wielokrotnie powtarzaliśmy, że firmom najbardziej potrzebna jest stabilność i przewidywalność przepisów, bo tylko wówczas przedsiębiorca ma szansę cokolwiek zaplanować, rozwijać biznes, zatrudniać ludzi. Niestety, przepisy
tworzone są na szybko, na kolanie. Owszem, często idee,
które stoją za zmianami przepisów, wydają się słuszne. Ale
wykonanie szwankuje. Na początku roku mieliśmy do czynienia z pakietem przepisów, których nie rozumieli nie tylko przedsiębiorcy i doradcy, ale i pracownicy organów skarbowych. Taka legislacja całkowicie mija się z celem.
– Doradcy podatkowi i radcowie prawni, w tym Pani,
ostrzegali jesienią zeszłego roku m.in. na Forum
Przedsiębiorców, że to się źle skończy.

– Ja naprawdę nie czerpię żadnej satysfakcji z tego, że nasze
przewidywania się ziściły. Efekt był bowiem taki, że najpierw wszyscy w Polsce znaleźli się w realiach niezrozumiałych przepisów, a po chwili doszło do cofnięcia tychże
przepisów, bo nikt ich nie potrafił stosować. Oficjalnie to
cofnięcie tłumaczono tym, że pewne rozwiązania „nie
przyjęły się w społeczeństwie”. W konsekwencji od 1 lipca,
z mocą wsteczną od 1 stycznia, mnóstwo rzeczy znikło lub
zmieniło się na tyle, że…
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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– Rok 2022 powoli zmierza ku końcowi i…

– To jest rok, w którym ilość zmian w przepisach podatkowych zaskoczyła dosłownie wszystkich. Te zmiany szły najpierw naprzód, potem się cofały, a trzeba pamiętać, że rok
się jeszcze nie skończył i… coś się jeszcze może wydarzyć.

– Da się żyć?

– Dobre pytanie. Powiem coś paradoksalnego. Moją misją
jako przewodniczącej oddziału małopolskiego KIDP jest
szerzenie świadomości podatkowej. Z tej perspektywy muszę przyznać, że Polski Ład – bo rozmawiamy tu głównie
o nim – naprawdę poszerzył świadomość podatkową Polaków. Nagle każdy, ale to każdy – nawet moja ulubiona pani
Ala z warzywniaka – zaczął mówić o podatkach.
– Nie jestem pewien, czy akurat to było główną intencją autorów zmian…

– Nie sądzę. Natomiast wrócę do pana pytania: czy można
było przewidzieć, że ludzie nie będą rozumieli tych przepisów i pewne zmiany po prostu się „nie przyjmą”. Oczywi-
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ście, przed wprowadzeniem takiej rewolucji trzeba pytać
ekspertów, w tym doradców podatkowych, o opinię.
– Ministrowie i urzędnicy, którzy stracili stanowiska z powodu podatkowego chaosu, twierdzą, że przecież pytali.

– Owszem, ale nie wystarczy pytać. Trzeba jeszcze choć czasem słuchać. Uwagi, które uwzględniono w lipcu 2022 r.
z mocą wsteczną od stycznia były zgłaszane przez nas już
w zeszłym roku, jesienią, a nawet wcześniej. Można było zatem nie forsować wadliwych mechanizmów tylko po to, by się
z nich potem wycofywać, dramatycznie utrudniając przy tym
funkcjonowanie podatnikom, w tym przedsiębiorcom.
– Przedsiębiorcy mają i tak pod górkę z powodu nawarstwiania kryzysów, po sąsiedzku trwa koszmarna
wojna, szaleją ceny energii i paliw…

– Właśnie. Dokładanie do tego niepewności wynikającej
z braku stabilności i niejasności systemu podatkowego
na pewno nie pomaga. Owszem, z doświadczeń Polskiego
Ładu, nazywanych powszechnie plagą, wynikło parę rzeczy dobrych, np. wiele firm przekształciło się z jednoosobowych działalności w spółki z o.o. To korzystne dla bezpieczeństwa obrotu oraz z punktu widzenia odpowiedzialności przedsiębiorców. Natomiast zdecydowanie przeważają tu minusy. Stanowczo nie powinno być tak, że w tych
koszmarnie trudnych czasach przedsiębiorcy skupiają się
na rozmyślaniu, jak nie zapłacić zbrodniczo wysokiej
składki zdrowotnej i jak ogarnąć całą masę nagle nałożonych na nich podatków i parapodatków.
– Gdzie tu czas na myślenie o rozwijaniu firmy?

– To jest sedno problemu. Mamy do czynienia z takim nawarstwieniem kryzysów, z którymi polski przedsiębiorca
musi się mierzyć, że dokładanie kolejnych jest zwyczajnie
nieodpowiedzialne. Współpracuję ściśle m.in. z branżą turystyczną, gastronomiczną, hotelarską – i tam z powodu
dramatycznego wzrostu kosztów energii zapowiada się
w najbliższych miesiącach po prostu armagedon. To nie
dotyczy, oczywiście, wszystkich, ale na pewno lwia część
biznesów, często o wieloletniej tradycji, utrzymujących całe
rodziny, jest zagrożonych.
– Co na to doradcy podatkowi?

– Jesteśmy sprawdzonym w bojach partnerem przedsiębiorców, wraz z księgowymi i radcami prawnymi staramy
się przeprowadzać firmy przez pola minowe, rafy, huragany i tornada. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, by się rozwijać. Ostatnio coraz więcej próśb dotyczy tego, co zrobić, by
przetrwać. Radzimy także, co zrobić, by łagodnie zlikwidować działalność – zamiast czekać na cud, który nie nadejdzie. Czasy są trudne. Gorąco więc apeluję, by uwzględniano tę okoliczność zarówno przy tworzeniu przepisów podatkowych, jak i w praktyce organów skarbowych.
– Dużo porad na temat podatków można znaleźć w Internecie. Czy „doradca Google” to dobre źródło wiedzy?

– Niestety, bywa z tym różnie. Wiarygodne fachowe strony w Internecie na pewno mogą być źródłem wiedzy.

W wiarygodnych serwisach informacyjnych znajdziemy
też treści o charakterze newsa podatkowego. Zawsze jednak trzeba to zweryfikować w odniesieniu do sytuacji
konkretnej osoby. Często spotykamy się ze stwierdzeniami: „Nie dostałem zwrotu” albo „ Odmówiono mi ulgi”.
Najczęściej wynika to z braku wiedzy o warunkach, jakie
trzeba spełnić. A tę wiedzę można najpewniej pozyskać
u profesjonalnego doradcy podatkowego. Najlepiej zwrócić się o taką informację przed rozpoczęciem danej inwestycji.
– No właśnie, na jakim etapie potrzebny jest doradca
podatkowy?

– Śmiało mogę powiedzieć, że na etapie pomysłu, a potem jego realizacji i zakończenia. Każdy z tych etapów
ma swe punkty krytyczne. Bez partnera biznesu, jakim
jest doradca podatkowy, trudno przez nie bezboleśnie
przebrnąć.
– Czy doradcy podatkowi wspierają tylko przedsiębiorców i biznes?

– Oczywiście, wspieramy także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. O pomoc do doradców podatkowych zwracają się np. spadkobiercy, ludzie
otrzymujący darowizny, albo sprzedający mieszkania.
W różnych sytuacjach życiowych powstają zobowiązania
podatkowe, a my staramy się pomagać w ich rozpoznaniu i rozliczaniu. Doradca podatkowy jest zatem niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania systemu podatkowego.
– Reprezentujecie klientów przed organami podatkowymi?

– Nie tylko. Doradcy podatkowi są uprawnieni do reprezentowania podatników w sporach przed wojewódzkimi
sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym. Ze sprawozdań NSA wynika, że jesteśmy podstawową grupą zawodową reprezentującą podatników. Doradcy podatkowi występują w większej liczbie spraw aniżeli radcowie prawni czy adwokaci w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych. Myślę,
że to jest najlepszym potwierdzeniem naszej fachowości,
profesjonalizmu i rangi tego zawodu.
– A czy to jest zawód perspektywiczny?

– Oczywiście, że tak. Bardzo przyśpieszyła legislacja podatkowa. Obniża się przez to jakość prawa podatkowego,
która już wcześniej nie była oceniana zbyt wysoko.
Uszczelnianie systemu podatkowego prowadzi do tworzenia niejasnych i represyjnych regulacji, także naruszających kanony państwa prawa. To powoduje, że zainteresowanie zawodem doradcy podatkowego wzrasta.
W 2022 r. liczba chętnych do zdawania egzaminu na doradcę podatkowego wyniosła 1600. Tak naprawdę było
ich znacznie więcej, ale w lutym Komisja Egzaminacyjna
zamknęła listę…
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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– Społeczna zgoda, powstała w toku
konfrontacji argumentów i ucierania
stanowisk, jest lepsza dla ogółu
społeczeństwa niż pozorna zgoda
odgórnie wymuszona. Przypominam tutaj
zalety mediacji i ugody. Przecież mediacja
do tego się sprowadza, że w jakimś
zakresie wszystkie strony sobie ustępują.
Powiem nieco górnolotnie, jeżeli
faktycznie wartością dla nas jest dobrobyt
wszystkich ludzi i pomyślność narodu,
to nie powinniśmy ani na chwilę okopywać
się na swoim stanowisku
dr Marcin Sala-Szczypiński,
dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
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Czego nie słyszy ucho cesarza? Warto
być otwartym na wiele innych opinii!
— dr Marcin Sala-Szczypiński

— W szerokiej i transparentnej debacie
publicznej wykuwa się o wiele lepsze
prawo niż w gronie besserwisserów
– mówi dr Marcin Sala-Szczypiński,
dziekan Rady Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Krakowie

– Czy Polska – w obszarze, w którym poruszają się radcowie
prawni – jest łatwa w obsłudze?

– Nie, nie jest. Polska nie jest łatwa
w obsłudze prawnej na etapie stanowienia i interpretacji prawa,
a to dlatego, że – co powtarzamy
jak mantrę – nasz ustawodawca nie
realizuje podstawowego postulatu
racjonalnego stanowienia prawa,
czyli nie wskazuje w transparentny
sposób, jaki cel chce osiągnąć i jakimi metodami. Nie konsultuje tych
kwestii, co najlepiej widać ostatnio
przy okazji ustawy dotyczącej dystrybucji węgla: tak naprawdę głos
samorządu był pomijany, a zgłaszane przez samorządowców zastrzeżenia, odbijały się od ściany.
– Jak Pan myśli – dlaczego?

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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– Podstawowym powodem jest
apodyktyczny styl stanowienia
prawa. Tu z założenia nie ma konsensualnego dialogu z podmiotami, które będą realizować dane
przepisy. Jest oczywiste, że tak
tworzone prawo będzie kulało, będzie złe, trudne do zastosowania.
Przy czym – jeśli spojrzymy na podejście do stosowania prawa przez
urzędy i przez urzędników, to jest
troszkę lepiej, głównie jednak dlatego, że rozwija nam się e-administracja, w ramach której coraz więcej spraw możemy załatwić sami
– na cyfrowej platformie administracji. Z tego względu bieżąca obsługa administracyjna spraw obywatelskich zmierza ku lepszemu.

DR MARCIN SALA-SZCZYPIŃSKI
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Natomiast jeśli chodzi o sądownictwo, wymiar sprawiedliwości, to mamy ewidentny regres. Tu państwo jest
niezwykle trudne i uciążliwe w obsłudze i w zasadzie
bez profesjonalnego pełnomocnika zwykły obywatel,
w tym przedsiębiorca, gubi się w niebywałym chaosie.
– Jak tłumaczy władza, wprowadzane przez siedem
ostatnich lat gruntowne zmiany w wymiarze sprawiedliwości miały usprawnić sądy i wyeliminować negatywne zjawiska.

– Stało się dokładnie odwrotnie. Jak wiemy, sądy są rekordowo niesprawne, a z uwagi na wspomniany chaos
prawny, poziom pewności wyroku znacznie się obniżył.
To wszystko prowadzi do zupełnie niezrozumiałej przez
przeciętnego obywatela sytuacji, w której Polska – w tym
każdy z nas – nie może korzystać z funduszy unijnych
z powodu upierania się rządzących przy kompletnie chybionej reformie wymiaru sprawiedliwości.
– Czasem cel uświęca środki.

– Owszem i wielu z nas jakoś mogłoby zrozumieć stanie
okoniem polskiego rządu wobec organów Unii Europejskiej, gdyby owym celem było sprawnie i szybko funkcjonujące sądownictwo, z którego wszyscy obywatele
i pełnomocnicy są zadowoleni. Powiedzielibyśmy sobie
wtedy: trudno, nie będziemy mieć pieniędzy z UE, ale
mamy za to wymarzony wymiar sprawiedliwości. Ale my
sobie musimy powiedzieć otwarcie i szczerze, że cel władzy jest całkiem inny: chodzi o pełne podporządkowanie
sobie sądownictwa oraz dyspozycyjność sędziów, którzy
otrzymując stanowiska i awanse na zasadzie „masz i podziękuj”, będą się czuli zobowiązani służyć „właściwej
stronie”.
– A nie państwu i jego obywatelom, jak zapisano
w Konstytucji? Jak sprawdzić, komu służą sędziowie?

– To bardzo skomplikowany problem. Mamy szereg
osób, które zostały w ostatnim okresie powołane na stanowiska sędziowskie z udziałem nowej Krajowej Rady
Sądownictwa. Są wśród nich osoby, które kształciły się
i ukończyły aplikację sądową. W ich wypadku nominacja to, można rzec, naturalna kolej rzeczy. Są także osoby awansujące na przykład z sądu rejonowego do okręgowego; niezależnie od kryteriów awansu, są to jednak
sędziowie. Ale mamy też do czynienia z dużą grupą ludzi spoza profesji sędziowskiej – dopuszczonych do wykonywania zawodu sędziego. Część takich powołań dotyczy Sądu Najwyższego, w tym słynnej Izby Dyscyplinarnej.
– Trafili tam m.in. adwokaci i radcowie prawni.

– To prawda. I muszę tu sam ze wstydem spuścić głowę.
– Dlaczego?

– Jako reprezentant środowiska radców prawnych nie
uważam, by takie powołanie było dla kolegów wywodzących się z mojego samorządu i innych samorządów powodem do dumy. Owszem, stanowisko sędziego Sądu

Najwyższego było zawsze traktowane jak ukoronowanie
każdej kariery prawniczej, czy to sędziowskiej, czy to naukowej, profesorskiej czy adwokackiej i radcowskiej. Ale
w tym wypadku nominacja otrzymywana jest w specyficznych okolicznościach – i nie tylko w moim mniemaniu, nie przynosi zaszczytu. Jestem w stanie zrozumieć,
że ktoś sam przed sobą to racjonalizuje myśląc „jestem
wybitny, to mi się należy”. Ale właśnie okoliczności dyskredytują taki sposób rozumowania o własnych osiągnięciach.
– Wróćmy jeszcze na chwilę do obszaru tworzenia
prawa. Obaj uczestniczyliśmy w forach z udziałem
wicepremierów Jadwigi Emilewicz i Jarosława Gowina, czy też premiera Mateusza Morawieckiego i pamiętamy, jak przedstawiciele władzy przedstawiali
pomysły, jak ułatwić życie przedsiębiorcom. Była
konstytucja dla biznesu, kolejne pakiety ułatwień
i uproszczeń. Co potem poszło nie tak?

– Każda władza ma skłonność do przyjmowania postawy
besserwissera, czyli kogoś, kto sądzi, że wie wszystko lepiej. Obecna władza ma tę skłonność szczególnie. Nie
tylko „nie potrzebuje” cudzych opinii, ale wręcz nie znosi sprzeciwu i kwestionowania swoich osiągnięć. Oczywiście musimy obiektywnie stwierdzić, że najpierw pandemia, a kilka chwil później wojna w Ukrainie i wywołany nią kryzys energetyczny wymagały szybkich i zdecydowanych reakcji. Problem w tym, że te reakcje były
czynione chaotycznie i panicznie, w sposób nie do końca
przemyślany – właśnie dlatego, że „lepiej wiedząca
wszystko” władza podejmowała decyzje bez konsultacji
z nikim. Powiedzmy to śmiało: kiedy rządzący zamykają
się w sobie i każdą krytykę uznają za atak na obóz rządzący, albo nawet szerzej – za atak na patriotyzm i naród
– to eskaluje takie zjawisko, że ustawodawca się zamyka
i robi wszystko po swojemu – nikogo nie słuchając.
– Władza powtarza zawsze w takich chwilach, że jak
nikt przedtem słucha zwykłych Polaków.

– Ale fakty są inne: prawo tworzone jest z pominięciem
tych, których dotyczy. Wedle moich obserwacji, mamy
sytuację bliższą tej opisanej przez Ryszarda Kapuścińskiego na kartach „Cesarza”: realną władzę ma ten, kto
ma największy dostęp do cesarskiego ucha. Co tam
– mówiąc kolokwialnie – nagada, to zamienia się w ustawy i rozporządzenia… Brakuje szerokiej transparentnej
dyskusji, analizy – nie tylko w wąskim gronie swojaków,
ale ogólnospołecznej.
– Jestem pewien, że gdyby rząd zapytał specjalistów
o węgiel, to szybko by się okazało, że przedwczesna
blokada importu z Rosji grozi nam masą problemów
i pewne błędne decyzje nie zostałyby podjęte. Podobnie: gdyby rząd siadł do rozmów o dystrybucji
węgla z samorządowcami wiosną, udałoby się uniknąć chaosu i strachu tysięcy „zwykłych Polaków”...
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– Dokładnie o tym mówię. W szerokiej i transparentnej
debacie publicznej wykuwa się o wiele lepsze prawo niż
w gronie besserwisserów. Reakcja ustawodawcy na różne
groźne zjawiska jest wtedy także szybsza, bo nie występuje w tak wielkim stopniu samookłamywanie się władzy, przysłowiowe malowanie trawy na zielono – prowadzące do fałszowania obrazu rzeczywistości. Lepiej jest
zapasy wody gromadzić w zimie czy wiosną, w jakichś
zbiornikach retencyjnych, niż w szczycie lata i suszy odprawiać szamańskie modły, próbując zaklinać deszcz,
prawda? Ale aby to robić, trzeba słuchać przede wszystkim tych, którzy się znają. Oczekiwałbym również
od ustawodawcy konsekwencji we wprowadzaniu zapowiadanych i potrzebnych regulacji. Weźmy odwlekaną
w czasie, a zapowiadaną od dawna, nowelizację Kodeksu
pracy, regulującą kwestię tak zwanej prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników; regulacja ta jest konieczna
ze względu na porządek i bezpieczeństwo pracy, a problematyczna ze względu na ochronę dóbr osobistych
i RODO. Pracodawcy czekają na tę nowelizację, bo jak
mało kto wiedzą, że „dawanie w szyję” w pracy to duży
– i realny – problem.
– Wróćmy do stosowania prawa, w tym do sądów: jak
wyjść z impasu niesprawności i chaosu sprzecznych
ze sobą interpretacji przepisów?

– Oczywiście, kluczowe są tu ustalone odgórnie zasady
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale też sporo
zależy od praktyki samych sędziów. Przykład świeży,
z życia. Miałem mieć posiedzenie sądu w Warszawie dzisiaj, ale nie mogłem się na nie stawić jako pełnomocnik
z powodu różnych kolizji terminów. Nie mam usprawiedliwienia. Strona nie ma żadnego lekarskiego usprawiedliwienia, ale jednocześnie na to posiedzenie mieliśmy
się stawić tylko po to, żeby zadeklarować wysokiemu sądowi, iż strony chcą zawrzeć ugodę.
– To miało być pierwsze posiedzenie?

– Tak. Z mego doświadczenia wynika, że gdyby nie doszło
do tej ugody, sprawa trwałaby w obu instancjach jakieś
dwa lata i nie byłoby to korzystne dla żadnej ze stron.
– Przeszkoda, przez którą nie mógł się Pan stawić
w sądzie…

– …wyskoczyła mi nagle. Niezwłocznie wysłałem więc
list polecony, wszakże bez nadziei, że dojdzie na czas
(rozprawa miała być dwa dni później). Równocześnie we
wtorek wieczorem wysłałem do sądu mejla z prośbą
o wyznaczenie kolejnego terminu – z adnotacją, że chodzi o zawarcie ugody. I proszę sobie wyobrazić, że wczoraj, czyli w środę, zadzwonił do mnie sędzia osobiście.
Stwierdził, że ogromnie się cieszy, iż strony doszły
do porozumienia i będzie ugoda i że jest otwarty co
do terminu, a tak w ogóle to jeżeli my się chcemy godzić,
to przecież on zrobi rozprawę online i załatwimy to
w dogodnym dla nas terminie jak najszybciej.

– To częste?

– Coraz częstsze. Po pierwsze, pojawiła się tendencja
do ugodowego załatwiania spraw, zwłaszcza w sytuacji,
gdy chodzi o pieniądze np. z odszkodowań, jak tutaj:
przy obecnej inflacji i ogólnej niepewności strony wolą
to załatwiać szybko i mieć temat z głowy. Po drugie
– przynajmniej część sędziów widzi, że czysto formalistyczne podejście nie rozwiązuje problemów wymiaru
sprawiedliwości, tylko je nawarstwia.
– Bo ten sędzia mógł do Pana w ogóle nie zadzwonić?

– Oczywiście, że nie. Mógł się trzymać tzw. ustalonych
procedur i nikt nie mógłby mu nic zarzucić.
– Ale kwestia ważna dla obu stron ciągnęłaby się dłużej, angażując czas ich i ich pełnomocników.

– Moja refleksja jest taka, że tego typu podejście – że sędzia jest tak naprawdę dysponentem tego procesu i pewne rzeczy może zwyczajnie uzgodnić, jak tutaj – mogłoby wiele usprawnić i przyspieszyć. Z drugiej strony obaj
pamiętamy, jak dziennikarz podszywający się pod pracownika kancelarii premiera Tuska zadzwonił do sędziego z prośbą o przyspieszenie terminu. Sędzia się zgodził
i miał przez to postępowanie dyscyplinarne, został dyscyplinarnie przesunięty do innego sądu. Niektóre media
przedstawiły to jako aferę polegającą na uzgadnianiu treści wyroków, choć wcale nie o to chodziło – oni ustalili
tylko termin. Oczywiście, wykazana przez sędziego uległość czy wręcz służalczość wobec rzekomego pracow-

Jeśli chodzi o obsługę
prawną biznesu,
to konsekwentnie robimy
swoje. W sferze legislacyjnej,
w prawie dotyczącym
działalności gospodarczej
nie było w ostatnim czasie
– odpukać! – jakichś
dramatycznych zmian.
Najwięcej niespodzianek
i gwałtownych inicjatyw
ustawodawczych pojawiło się
i wciąż pojawia na gruncie
prawa podatkowego
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nika kancelarii nie powinna mieć miejsca, ale z drugiej
strony – czyż sędziowie nie powinni postępować jak ten,
który wykazał się życzliwością w sprawie wspomnianej
przeze mnie ugody? Zwłaszcza gdy mają faktycznie wolne terminy w kalendarzu?
– Obaj znamy wiele przykładów postaw odwrotnych.

– Niestety. Przed rokiem rozmawialiśmy o jednym z moich mocodawców dochodzących przed sądem swych
kontaktów z synem. Proszę sobie wyobrazić, że ta sprawa nie jest wciąż załatwiona. To jest tragedia. Może być
tak, że to dziecko skontaktuje się z ojcem dopiero wtedy,
gdy skończy 18 lat. Brak rozstrzygnięcia przedłuża
i wzmacnia dramat rodzinny. Są sytuacje, gdy przez niesprawność sądów szkody stają się nieodwracalne.
– Czym, oprócz wyprowadzania przedsiębiorców
z kolejnych kryzysów, żyją dziś radcowie prawni?

– Jeśli chodzi o obsługę prawną biznesu, to konsekwentnie robimy swoje. W sferze legislacyjnej, w prawie dotyczącym działalności gospodarczej nie było w ostatnim
czasie – odpukać! – jakichś dramatycznych zmian. Najwięcej niespodzianek i gwałtownych inicjatyw ustawodawczych pojawiło się i wciąż pojawia na gruncie prawa
podatkowego. Owszem, na przedsiębiorców nakłada się
mnóstwo obowiązków dotyczących np. zapobiegania
praniu brudnych pieniędzy, są nowe regulacje dotyczące
relacji pomiędzy spółkami dominującymi a spółkami
córkami. Rozumiemy jednak, że celem jest tutaj zapobieganie pewnym patologiom i trzeba się do tego dostosować.

– Paradoksalnie powiedziałbym mu, żeby słuchał nie tylko mnie. Żeby tego ucha nie zamykał na wiele innych
opinii, także krytycznych. Żeby otworzył się zwłaszcza
na głos przedsiębiorców. On jednak najpierw musiałby
dopuścić do siebie myśl, że nie jest nieomylny i że nie jest
wstydem przyznać się do błędu, ani przyznać czasem rację swojemu przeciwnikowi czy oponentom. I że społeczna zgoda, powstała w toku konfrontacji argumentów
i ucierania stanowisk, jest lepsza dla ogółu społeczeństwa niż pozorna zgoda odgórnie wymuszona. Wracamy
do mojej refleksji o zaletach mediacji i ugody. Przecież
mediacja do tego się sprowadza, że w jakimś zakresie
wszystkie strony sobie ustępują. Powiem nieco górnolotnie, jeżeli faktycznie wartością dla nas jest dobrobyt
wszystkich ludzi i pomyślność narodu, to nie powinniśmy ani na chwilę okopywać się na swoim stanowisku.
Nawet jeśli jesteśmy pewni, że mamy rację, zawsze warto
jest dyskutować i wysłuchać argumentów strony przeciwnej. To się od pewnego czasu nie dzieje i tracimy
na tym wszyscy, jako pojedynczy ludzie, jako społeczeństwo, jako kraj i jako naród.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

– A gdyby Pan dziekan miał dostęp do ucha cesarza,
to co by Pan mu powiedział?

— Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Atrakcyjne
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– (Mało)Polska przedsiębiorczość
rozwija się dynamicznie, niezależnie
od uwarunkowań geopolitycznych.
Dużą rolę w dodawaniu jej energii
oraz potencjału inwestycyjnego spełniają
rządowe oraz samorządowe formy
wsparcia biznesu
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Atrakcyjne oraz bezpieczne
finansowanie inwestycji
— Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

— Jedną z naszych szczególnych ofert,
o wyjątkowej i rosnącej atrakcyjności,
są pożyczki. Wyjątkowe, bo bezpieczne,
nisko oprocentowane oraz realnie przyjazne – podkreśla Kazimierz Koprowski,
prezes Zarządu krakowskiego WFOŚiGW

FOT. WFOŚIGW (2)
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W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest operatorem wielu programów o szczególnej wartości rozwojowej i ekologicznej. Dedykowane są zarówno gminom (np. Ciepłe
Mieszkanie), jak i beneficjentom indywidualnym (m.in. Czyste Powietrze, Czyste
Powietrze Plus czy JAWOR 2). Fundusz oferuje także wiele atrakcyjnych programów dotacyjnych i pożyczkowych dla wsparcia małopolskiej przedsiębiorczości.
Co wyróżnia i co czyni je atrakcyjną formą wsparcia? Przede wszystkim połączenie bezpieczeństwa i stabilności z wymiernymi korzyściami dla beneficjenta oraz środowiska.

(Mało)Polska przedsiębiorczość
rozwija się dynamicznie, niezależnie
od uwarunkowań geopolitycznych.
Dużą rolę w dodawaniu jej energii
oraz potencjału inwestycyjnego spełniają rządowe oraz samorządowe
formy wsparcia biznesu. Jest ich bardzo wiele: od funduszy unijnych, pozyskiwanych dla kraju ze wspólnego
budżetu w Brukseli, po finansowanie
centralne, regionalne, a czasem także
lokalne. Instytucje krajowe mają bardzo wiele do zaoferowania, a możliwość pozyskania wsparcia finansowego cechuje się sporą dostępnością
– warunkiem korzystania z nich jest
jedynie rzetelne rozliczanie realizowanych projektów.
BEZPIECZNE FINANSOWANIE
– Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie, wraz z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska
aktywnie i efektywnie wspomagają
przedsiębiorczość wieloma formami
dofinansowań – mówi Kazimierz
Koprowski, prezes Zarządu krakowskiego WFOŚiGW. – Nasza
oferta nieobca jest reprezentantom
świata biznesu, ponieważ Fundusze od lat skutecznie ułatwiają realizację przedsięwzięć, które wnoszą ze sobą pozytywny wpływ
na środowisko naturalne. Jedną
z naszych szczególnych ofert, o wyjątkowej i rosnącej obecnie atrakcyjności, są pożyczki. Wyjątkowe,
bo bezpieczne, nisko oprocentowane (także ze stałą stopą procentową) oraz realnie przyjazne – podkreśla prezes Funduszu.
INWESTYCJE DLA
OSZCZĘDNOŚCI
Każda z inicjatyw wspieranych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie musi skutkować pożądanym efektem ekologicznym, taka
jest bowiem rola Funduszu w Mało-
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polsce. Mimo staraĄ i licznych inicjatyw podejmowanych
w zakresie ochrony ěrodowiska przez ostatnie lata, nadal
mamy przed sobÅ wiele do zrobienia (i do udoskonalenia).
Pomoc w uzyskaniu niļszych rachunków za energiÙ
elektrycznÅ moļe wywieraÇ znaczÅcy wpĂyw na rentownoěÇ produkcji lub ěwiadczenia usĂug. A realne oszczÙdnoěci moļna uzyskaÇ np. za sprawÅ programów dofinansowujÅcych inwestycje w zakup i montaļ kolektorów sĂonecznych, pomp ciepĂa, modernizacji kotĂowni itp. Nierzadko potrzeby biznesu i ěrodowiska doskonale siÙ dopeĂniajÅ, zmierzajÅc wspólnie w tym samym kierunku,
choÇ z innym celem na obranej drodze.
NIEZALEĻNOĚÆ ENERGETYCZNA
Fundusz pomaga równieļ inwestorom tworzÅcym biogazownie, posiada program wspierajÅcy odwierty geotermalne – oferuje wsparcie dokĂadnie tam, gdzie jest ono
najbardziej potrzebne i w tych dziedzinach, które uniezaleļniajÅ nas od zmiennych uwarunkowaĄ rynku surowców energetycznych.
Jeěli wiÙc dla biznesu waļny jest zwrot z kaļdej inwestycji, dziÙki WFOĚiGW w Krakowie moļe zyskaÇ podwójnie.
Koszty eksploatacyjne nierzadko bardzo szybko pozwalajÅ
odzyskaÇ zainwestowane ěrodki (niewielkie dziÙki dotacji),
a regularnie i planowo spĂacane poļyczki zazwyczaj zawierajÅ moļliwoěÇ umorzenia czÙěci pozyskanej kwoty.
TWORZYMY DOBRY KLIMAT
Rezultatem wspóĂpracy przedsiÙbiorców i samorzÅdów
z Wojewódzkim oraz Narodowym Funduszem Ochrony
Ěrodowiska i Gospodarki Wodnej jest wzorcowe poĂÅ
czenie efektów ekologicznych ze stabilnym i bezpiecznym finansowaniem poļyczkowym oraz róļnorodnymi
formami dofinansowaĄ przedsiÙwziÙÇ inwestycyjnych.

Oferta obu podmiotów gwarantuje moļliwoěÇ skorzystania z atrakcyjnych form finansowania, pozwala na uzyskanie oszczÙdnoěci w ramach kosztów eksploatacyjnych
przedsiÙbiorstwa, a jednoczeěnie wspiera innowacyjne
rozwiÅzania inwestycyjne, których skutkiem bÙdzie
ochrona ěrodowiska i dbaĂoěÇ o klimat. Warto z takiej
okazji skorzystaÇ.

#ekoLIDERZY INSPIRUJÄ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Ěrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie sĂuļy wsparciem i zachÙca
do dziaĂaĄ ĂÅczÅcych efekty biznesowe z ekologicznymi, a takļe inspiruje do podejmowania wartoěciowych inicjatyw. JednÅ z form propagowania wzorcowych i wartych uwagi przedsiÙwziÙÇ jest doroczny
konkurs pn. #ekoLIDERZY, w ramach którego nagradzane i wyróļniane sÅ najcenniejsze z podejmowanych dziaĂaĄ – te, które przynoszÅ najwiÙkszÅ korzyěÇ mieszkaĄcom regionu oraz chroniÅ maĂopolskie ěrodowisko przed degradacjÅ lub wrÙcz pozwalajÅ odtworzyÇ jego wczeěniej zaniedbane walory.
Konkurs #ekoLIDERZY ma charakter otwarty: sĂuļy
promowaniu rezultatów najlepszych zrealizowanych
przedsiÙwziÙÇ oraz zaangaļowania ich twórców
i wykonawców. Do udziaĂu w nim zapraszane sÅ
wszystkie podmioty, które majÅ na koncie szczególnie cennÅ inwestycjÙ w MaĂopolsce. I wĂaěnie za niÅ
otrzymujÅ nagrody, które wrÙczane sÅ m.in. przez reprezentantów Ministerstwa Klimatu i Ěrodowiska,
instytucji bardzo mocno wspierajÅcej m.in. dziaĂania
proěrodowiskowe i motywujÅcej Polaków do racjonalnego, oszczÙdnego uļytkowania zasobów energetycznych: w imiÙ naszych wspólnych korzyěci
i wspólnego bezpieczeĄstwa.
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— Prof. Stanisław Mazur

Wiele jest

sposobów
na
przyjazne
państwo
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– Państwo proste w obsłudze musi
posiadać dobrą administrację.
Miarą jej skuteczności jest zdolność
do tworzenia i wdrażania polityk
publicznych opartych na dowodach.
Mają one znosić bariery dla aktywności
obywateli i przedsiębiorców,
jak i wprowadzać rozwiązania,
które te aktywności wspierają
prof. Stanisław Mazur,
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Bez szczerego dialogu społecznego
państwo przeobraża się i degeneruje
— prof. Stanisław Mazur

— Podstawą trafnej diagnozy jest dialog
społeczny – ze wszystkimi grupami, bez
wykluczania i faworyzowania. Pozwala
na właściwą interpretację wyzwań społeczno-gospodarczych, a zarazem umożliwia wykorzystanie wiedzy obywateli

J

ak ma wyglądać państwo proste w obsłudze? Niech określą
to jego obywatele. Władze
państwa powinny mieć odwagę
szczerze z obywatelami rozmawiać. Poszerzenie ich wolności, deregulacja, stymulowanie mechanizmów samoorganizacji wystarczą,
by ludzie świetnie dali sobie radę.
Nie lubimy skomplikowanych
przestrzeni, a pewnie najbardziej
komplikacji procedur, opresyjności
władzy, biurokratyzacji instytucji.
Nasze historyczne doświadczenia
mają w sobie opresję i bunt. I ten polski wynalazek: coś wykombinujemy.
Sposobów na przyjazne i proste
w obsłudze państwo jest wiele. Począwszy od trafnej diagnozy problemów, przed którymi stają obywatele, poprzez tworzenie racjonalnych
polityk publicznych służących rozwiązywaniu tych problemów.
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Podstawą trafnej diagnozy jest
dialog społeczny – ze wszystkimi
grupami, bez wykluczania i faworyzowania. Pozwala na właściwą interpretację wyzwań społeczno-gospodarczych, a zarazem umożliwia
wykorzystanie wiedzy obywateli,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych dla uzgodnienia dobrych rozwiązań. Bez szczerego
– to w polityce niełatwe, wiem, ale
na dłuższą metę skuteczne – dialogu społecznego państwo degeneru-
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je się i przeobraża w obcą ludziom strukturę. A później
drażni kosztami, paternalizmem i nieskutecznością.

prawa do uczciwych sądów nie ma sprawiedliwie urządzonego społeczeństwa i dobrej gospodarki.

Sytuacja staje się szczególnie niekorzystna, kiedy dialog społeczny nabiera cech fasadowości, a ideologiczna
wizja i interes partyjny rugują dialog i namysł publiczny
ze sfery debatowania o państwie i jego powinnościach
wobec obywateli. Państwo lekceważące dialog społeczny
staje się strukturą autystyczną pozbawioną zdolności
do rozumienia wyzwań.

Państwo proste w obsłudze musi posiadać dobrą administrację. Miarą jej skuteczności jest jej zdolność
do tworzenia i wdrażania polityk publicznych opartych
na dowodach. Mają one znosić bariery dla aktywności
obywateli i przedsiębiorców, jak i wprowadzać rozwiązania, które te aktywności wspierają.

Społeczeństwa – coraz bardziej wewnętrznie zróżnicowane, a zarazem coraz bardziej współzależne – potrzebują
dobrego prawa. To ono ogranicza koszty naszego życia prywatnego i zawodowego poprzez ograniczanie towarzyszących mu niepewności, niejednoznaczności i zmienności.
Doświadczenie uczy, coraz bardziej boleśnie, że nie
każde prawo stanowione przez ustawodawcę to dobre
prawo. Nie jest nim prawo tworzone naprędce, niechlujnie
i dla doraźnych korzyści. Nie jest nim prawo tworzone
na skróty, z naruszeniem zasad dobrej legislacji i poczucia
przyzwoitości społecznej. Wiarygodności prawa nie służą
także jego nieustanne nowelizowanie, niejednoznaczność
i brak pewności interpretacyjnej. Bez dobrego prawa oraz

Równie istotnym miernikiem dobrej administracji jest
jej zdolność do zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych. Wymaga to odejścia od biurokratycznego i hierarchicznego myślenia o administracji. Konieczne jest podążanie w kierunku współzarządzania opartego na założeniu
o partnerskiej współpracy aktorów społecznych, gospodarczych i pozarządowych oraz administracji publicznej.
Wreszcie – państwo proste w obsłudze musi się skutecznie komunikować. Słuchać i wyciągać wnioski. Rzetelnie informować o swoich zamiarach, sukcesach, ale także
porażkach. Szczerość podbudowana profesjonalizmem
jest tu fundamentem wiarygodności.
To trudne połączenie, ale nie niemożliwe.
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Skrócić
— Jacek Kasz

dystans
między
uczelnią
a biznesem
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– Największymi barierami w relacjach
świata nauki i biznesu są – w moim
mniemaniu – niedopasowanie
proponowanych technologii uczelnianych
do rzeczywistych potrzeb przemysłu
i niewielkie zainteresowanie przemysłu
zewnętrznymi innowacjami,
nieodpowiadającymi bezpośrednio
na bieżące potrzeby działalności
gospodarczej
dr inż. Jacek Kasz, MBA,
dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej
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Kluczem do sukcesu jest porozumienie
pomiędzy światem nauki i biznesu
dr inż. Jacek Kasz, MBA,
dyrektor Centrum Transferu Technologii
Politechniki Krakowskiej

Wspieramy firmy w uczestnictwie w międzynarodowych targach, w podpisywaniu zagranicznych kontraktów oraz w udziale w międzynarodowych projektach

nych technologii uczelnianych do rzeczywistych potrzeb
przemysłu i niewielkie zainteresowanie przemysłu zewnętrznymi innowacjami, nieodpowiadającymi bezpośrednio na bieżące potrzeby działalności gospodarczej.
Ważną funkcją Zespołu ds. Komercjalizacji Centrum
Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej jest wspieranie zespołów naukowych w trafnym doborze tematyki
badawczej, nakierowanym na konkretne potrzeby przemysłu. Ponadto istotną obecnie przeszkodą we współpracy
przedsiębiorstw z uczelniami są trudności w pozyskiwaniu
finansowania działalności badawczo-rozwojowej w firmach. W odpowiedzi na to ośrodek Enterprise Europe Network działający w strukturze CTT PK wsparł skutecznie
w ostatnich dwóch latach cztery przedsiębiorstwa w przygotowaniu wniosków na „bony na innowacje” na łączną
kwotę 1,5 mln złotych, w których wykonawcą prac B+R jest
Politechnika Krakowska.
– Jak Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej stara się wspomagać przedsiębiorców w tych
trudnych czasach?
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– Jakie są dzisiaj główne wyzwania biznesu współpracującego z Politechniką Krakowską lub zainteresowanego
taką współpracą?

– Największymi barierami w relacjach świata nauki i biznesu są w moim mniemaniu niedopasowanie proponowa-

– W Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej od 2008 roku działa ośrodek Enterprise Europe Network, który prowadzi działania skierowane dla przedsiębiorców z sektora MŚP w procesie pozyskiwania lub zbywania nowoczesnych technologii. Wspieramy firmy
w uczestnictwie w międzynarodowych targach, w podpisywaniu zagranicznych kontraktów oraz w udziale w międzynarodowych projektach. W szerokim wachlarzu świadczonych przez nas usług można znaleźć wiele form:
– udzielanie pomocy w znalezieniu partnerów biznesowych i finansowania, w szczególności z InvestEU, programu „Horyzont Europa” i programu „Cyfrowa Europa”,
– ułatwianie wdrożeń innowacji, ich internacjonalizacji
oraz ich zielonej i cyfrowej transformacji,
– udzielanie informacji i doradztwo w zakresie unijnych
inicjatyw i prawa,
– udzielanie pomocy w dostępie do wiedzy fachowej w zakresie cyfryzacji, środowiska, klimatu, energii i oszczędno-
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ści zasobów, aby ułatwić im badanie możliwości na rynku
wewnętrznym i w państwach trzecich,
– wspieranie udziału w programach ramowych oraz w konsultacjach prowadzonych na szczeblu KE,
– usługi w ramach innych programów unijnych, których
przedmiotem jest realizacja usług doradczych, ułatwiających MŚP korzystanie ze wsparcia innych programów
unijnych.
CTT PK wspiera przedsiębiorców również w ramach projektu Horyzontalny Punkt Kontaktowy (HPK) Polska Południowo-Wschodnia, który promuje i pomaga w realizacji
projektów finansowanych z programów ramowych, obecnie Horyzont Europa. Organizujemy szkolenia, pomagamy
w przygotowaniu wniosków, promujemy aktualnie realizowane projekty. Beneficjantami naszych działań są przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego.
– Co ułatwia współpracę, co ją utrudnia?

– Niewątpliwie problemem wśród zespołów naukowych
jest brak rozeznania potrzeb rynku i konkurencyjnych rozwiązań oraz analizy kosztowej wytworzenia rozwiązania
(TKW wyrobu), brak interdyscyplinarności prowadzonych
prac, czy wreszcie brak podejścia biznesowego wśród dużej
części naukowców, co znacząco utrudnia dialog z partnerami ze świata przedsiębiorczości. W tym kontekście należy
zwrócić uwagę na kwestię dostępności uczelnianych źródeł finansowania akceleracji innowacji. Jak wiemy, kluczem
do sukcesu jest porozumienie pomiędzy światem nauki
i biznesu, dlatego powinniśmy edukować naukowców także odnośnie możliwości rynkowego wykorzystania opracowywanych rozwiązań technologicznych, tak aby miały
one wysoki potencjał wdrożeniowy i przez to były atrakcyjne dla inwestorów z sektora gospodarki realnej.
– Jak wygląda współpraca uczelni z biznesem w praktyce?

– CTT przede wszystkim stara się skrócić dystans pomiędzy uczelnią a biznesem. Prowadzimy szereg działań promujących technologie Politechniki Krakowskiej, organizujemy konferencje (jak na przykład „Partnerstwo dla innowacji” wspólnie z Amerykańską Izbą Handlową AmCham), wydarzenia typu Demo Day (z innymi uczelniami
krakowskimi), uczestniczymy w targach, aby nawiązać
kontakty z firmami, które są zainteresowane innowacjami. Na uczelni nasza praca koncentruje się wokół identyfikacji i analizy rozwiązań pod kątem potencjału wdrożeniowego. Wspieramy pracowników naukowych w takim
ukierunkowaniu badań, aby odpowiadały potrzebom rynku, dokonujemy analiz rynkowych i wycen technologii,
a następnie przystępujemy do negocjacji z zainteresowaną
firmą, aby na koniec podpisać umowę sprzedaży lub licencji technologii.

– Ilu naukowców bierze w niej aktywny udział?

– Oczywiście nie wszyscy pracownicy naukowi są zainteresowani współpracą z biznesem i takim prowadzeniem swoich badań, aby miały potencjał wdrożeniowy. Część z nich
chce skupić się wyłącznie na pracy naukowej i publikowaniu. Tylko mniejsza część naukowców jest nastawiona
na tworzenie innowacji i gotowa jest angażować się w proces komercjalizacji. Należy także pamiętać, że broker nie
jest w stanie – bez aktywnego udziału twórcy technologii
– prowadzić rozmów i negocjacji z firmą, dlatego to zaangażowanie jest tak ważne. W tym celu należałoby podjąć wiele działań.
– Czy CTT wychodzi proaktywnie do biznesu z propozycjami współpracy, czy tylko reaguje na zgłaszane potrzeby?

– Nie czekamy na klienta w naszym biurze, lecz aktywnie
poszukujemy możliwości partnerstwa z biznesem poprzez
różne formy aktywności. Na przykład HPK Polska Południowo-Wschodnia współpracuje z innymi organizacjami,
z których otrzymuje oferty poszukiwania przedsiębiorstw
do projektów Horyzontu Europa. Projekty w większości są
realizowane w międzynarodowych konsorcjach, gdzie warunkiem koniecznym jest udział przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem wyników badawczych powstałych
w projektach. HPK poszukuje firm, które odpowiadają profilowi potencjalnego partnera.
Nasz Punkt analizuje także na bieżąco ogłaszane konkursy
pod kątem uczestnictwa w nich przedsiębiorstw oraz promuje wszelkie wydarzenia organizowane w tym zakresie
przez Komisję Europejską.
Podobnie ośrodek EEN w CTT PK aktywnie poszukuje
partnerów biznesowych z województwa małopolskiego
do współdziałania w projekcie Enterprise Europe Network.
W ciągu swej działalności pomógł on prawie 2500 małym
i średnim firmom wprowadzić innowacje i rozwinąć się
na rynkach międzynarodowych.
Oferowane przez nas usługi dla przedsiębiorców w ramach
projektów EEN i HPK są dodatkową zachętą do podjęcia
współpracy badawczej z naszą uczelnią.
– Nad jakimi rozwiązaniami w ostatnim czasie pracuje
CTT?

– CTT ma za zadanie zarządzać i promować własność intelektualną Politechniki Krakowskiej. Obecnie najwięcej
uwagi poświęcamy 14 projektom prac przedwdrożeniowych, które otrzymały dofinansowanie w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Są to najlepsze projekty, z największym potencjałem wdrożeniowym, wyłonione z 35
aplikacji zespołów badawczych w ramach konkursu przeprowadzanego na naszej uczelni. Informacje na temat tych
technologii można znaleźć na stronie CTT PK www.transfer.edu.pl w zakładce „Oferta technologiczna”.
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W kryzysach przedsiębiorcy dostrzegają
szansę na przyspieszenie rozwoju
— Marcin Terebelski

— Każda wielka firma ma działy badań
i rozwoju, a do tego odpowiednie zasoby
kadrowe i finansowe. To czyni z nich
liderów transformacji — mówi Marcin
Terebelski, dyrektor programu modelu
biznesowego Rozwój przemysłu w BGK
– Dopiero co BGK pomógł polskim przedsiębiorcom przebrnąć przez
wielki kryzys pandemiczny, a spadł na nas kryzys kolejny – związany z wojną w Ukrainie i rollercoasterem na rynku paliw i energii…

– To prawda. Głównym wyzwaniem polskich przedsiębiorców jest dziś uzyskanie dostępu do energii w cenie, która pozwoli im kontynuować działalność.
Równocześnie dużo mówi się o tym, że powinna to być możliwie czysta energia, najlepiej odnawialna.
– Ekologia idzie dziś w parze z ekonomią?

– Jak najbardziej tak. I trzeba tu powiedzieć, że największe koncerny mają przewagę nad małymi i średnimi firmami, ponieważ były zainteresowane transformacją
energetyczną jeszcze przed wybuchem obecnego kryzysu i mocno w tym obszarze inwestowały. Dotyczy to zarówno farm fotowoltaicznych, jak i morskich farm
wiatrowych – duże projekty w tym zakresie były przygotowywane od dłuższego
czasu, a obecny kryzys jedynie przyspieszył pewne działania. Miało to miejsce
z oczywistych względów: przedsiębiorstwa starają się z jednej strony dbać o jak
najniższe koszty energii elektrycznej, a z drugiej – realizują strategie rozwoju wpisujące się w unijne trendy i wymogi, w tym wyzwania gospodarki niskoemisyjnej.
Polska musi realizować postawione cele dotyczące zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i w zasadzie jedynym rozsądnym sposobem dochodzenia do tego celu jest zwiększanie udziału zielonej energii w całym miksie energetycznym.
– Przewaga wielkich koncernów polega też na tym,
że one same rozwijają nowe technologie.

– To prawda. Każda wielka firma ma swoje działy badań i rozwoju, a do tego odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe. To czyni z największych firm naturalnych liderów transformacji. Tak jak wspomniałem, zdecydowana większość z nich już
wcześniej przygotowała i ogłosiła plany wielkich zmian w obszarze energetycznym, akcentując zamiar bardzo istotnego ograniczenia emisyjności. Charakterystyczne jest to, że realizacja tych zapowiedzi wiąże się nie tyle z dodatkowymi
kosztami, co z szansami na uzyskanie przewagi konkurencyjnej – pozytywne
efekty dla środowiska będą tu iść w parze z efektami ekonomicznymi. To będzie
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pchało do przodu cały polski przemysł. Liczymy także, że część nowych mocy, jakie będą w kolejnych
latach instalowane w Polsce, będzie
powstawać w oparciu o technologie
i komponenty wytwarzane w naszym kraju.
– Czyli mówiąc wprost: nasi
przedsiębiorcy mają szansę zarobić na tej transformacji.

– Zdecydowanie tak. Ten trend jest
już widoczny w największych firmach. Natomiast przedsiębiorstwa
mniejsze, małe i średnie, z uwagi
na mocno ograniczone możliwości
finansowe i znacznie mniejsze dotychczasowe zaangażowanie w proces transformacji energetycznej, stoją obecnie przed zupełnie innym
wyzwaniem: zachowania płynności
w warunkach wojny i związanego
z nią ściśle wzrostu kosztów surowców, gazu, energii elektrycznej. To
zjawisko dotyka dziś zwłaszcza małych przedsiębiorców i oni zapewne
najbardziej oczekują wsparcia w zachowaniu płynności. Przewidujemy,
że wywoła to niebawem większe zapotrzebowanie na kredyty obrotowe
i w rachunku bieżącym. Istotną rolę
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będą odgrywać gwarancje, które pozwolą takim firmom
utrzymać płynność i stabilność. Z naszych badań wynika,
że gwarancja przydaje się nawet wówczas, gdy firma utrzymuje stabilność mimo spadku przychodów.
– Dlaczego?

– Ponieważ dzięki uzyskanej gwarancji przedsiębiorca
szybciej wraca do inwestycji w rozwój firmy, ba, czasem te
inwestycje są nawet bardziej odważne niż planowane
wcześniej. Tu trzeba wspomnieć, że średnie i mniejsze firmy mają sporo do nadrobienia nie tylko w obszarze energetycznym, ale też w dziedzinie cyfryzacji, która przyspieszyła w okresie pandemii. Przy ograniczonych zasobach
dostępnych pracowników pojawił się także silny trend
na automatyzację. Może nie jest on jeszcze w mniejszych
podmiotach tak silny, jak byśmy chcieli – ale widać wyraźnie jakościową zmianę. Przedsiębiorcy coraz częściej nie
ograniczają się do dokupienia kolejnej podobnej maszyny,
lecz inwestują w całkiem nowe technologie, rewolucjonizujące ich działanie czy proces produkcji. To bardzo pozytywnie wpływa na ich obecną pozycję i konkurencyjność
wobec firm zagranicznych.
– Na ile nawarstwiające się ostatnio kryzysy są, według Pana, zagrożeniem dla stabilności i istnienia firm,
a na ile szansą na wzmocnienie polskiej gospodarki?

– Z naszych obserwacji wynika, że może to być naprawdę
wielka szansa. Owszem, wzrosła liczba upadłości firm,
ale równocześnie wciąż powstaje wiele nowych przedsiębiorstw. Zakładają je przedsiębiorcy w pełni świadomi nowych realiów, w jakich przyjdzie im działać. Oni już potrafią się do tych nowych wymogów dostosować, podjąć wyzwania. I to jest bardzo dobry objaw. Przyśpieszona cyfryzacja małych i średnich przedsiębiorstw sprawia,
że możemy dokonać kolejnego skoku cywilizacyjnego.
Istotnie zwiększyła się choćby liczba przedsiębiorców korzystających z usług w chmurze obliczeniowej. To pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa odnajdują w tych zmianach
szansę na zwiększenie swej konkurencyjności.
– BGK odegrał bardzo istotną rolę w stabilizowaniu
firm i łagodzeniu skutków kryzysu pandemicznego.
Niektóre wasze produkty okazały się niezwykle popularne, wręcz rozchwytywane. A na co teraz mogą
liczyć przedsiębiorcy?

– Oczywiście, staramy się reagować na najbardziej pilne
potrzeby, czego dobrym przykładem jest błyskawiczne
uruchomienie oferty wsparcia dla ciepłowni, które z jednej strony miały ograniczony przychód poprzez taryfy,
a z drugiej – wzrosły im koszty z uwagi na zdecydowanie
wyższe ceny paliw, głównie węgla.
– Ciepłownicy alarmowali, że grozi im plaga upadłości.

– Tak. Przygotowaliśmy więc prosty instrument, który pozwala ciepłowniom finansować zakupy węgla. To pozwoli
im normalnie funkcjonować i zapewnić ciepło dla odbiorców końcowych. Równocześnie utrzymujemy pozostałe in-

strumenty, w tym te najpopularniejsze, jak gwarancja de minimis. One pozwalają z jednej strony utrzymać płynność,
a z drugiej – rozwijać inwestycje mimo bardzo trudnych
okoliczności. Można rzec, że dominująca dotąd płynnościowa funkcja tego instrumentu oddaje pole funkcji proinwestycyjnej. To powinno jeszcze ulec wzmocnieniu w przyszłym roku, gdy zaproponujemy produkty związane z nową
perspektywą unijną, takie, jak kredyt technologiczny czy
kredyt ekologiczny. Myślę, że będą się one cieszyły dużym
zainteresowaniem, zwłaszcza że będą mogły po nie sięgnąć
także większe podmioty, zatrudniające do 3000 osób. Liczymy, że da to polskim firmom kolejny impuls rozwojowy.
– Oprócz samych pieniędzy bardzo ważna jest także
wiedza o szansach i pojawiających się możliwościach.

– To prawda. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że w ich firmach można z powodzeniem wdrażać rozwiązania rodem z przemysłu 4.0. Dlatego upowszechnianie i promowanie tych rozwiązań jest takie ważne. Równie
istotne jest nagłaśnianie dobrych przykładów – firm, które
zdecydowały się zainwestować w jakościową zmianę i to
dało im prawdziwą przewagę konkurencyjną, umożliwiło
ekspansję, szybszy rozwój. Podnoszenie świadomości polskiego biznesu jest zatem równie ważne, jak oferta finansowania czy wspierania inwestycji.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to polski bank
rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski.
Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy,
budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia – buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą – ma swoje
przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie
nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą,
współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu
Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem
publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada
na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój.
Zapraszamy do kontaktu:
Region Małopolski BGK
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
tel. 22 475 14 00
e-mail: krakow@bgk.pl
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Strefa
— Tadeusz Zaremba

ekonomiczna
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– Cała Polska, od 4 lat, jest strefą
ekonomiczną. To znacząco ułatwia proces
inwestowania. Daje to również możliwość
dodatkowego wsparcia poprzez ulgi
podatkowe. Proces jest łatwiejszy,
bardziej przystępny. Pozwala to zmieniać
gospodarkę regionu
Tadeusz Zaremba,
prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

TADEUSZ ZAREMBA
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Strefa prosta w obsłudze,
czyli jak KPT wspiera przedsiębiorców
Tadeusz Zaremba,
prezes zarządu
Krakowskiego Parku Technologicznego

Bez dobrych relacji nie
można mówić o współpracy.
Bez współpracy nie sposób
lokować inwestycji

dzibie, licznych szkoleń oraz programów inkubacyjnych
i akceleracyjnych przez wsparcie transformacji cyfrowej,
po ulgę podatkową. Jeżeli zatem chodzi o rozwój zakładu
produkcyjnego, budowę nowego przedsiębiorstwa czy
unowocześnienie procesu produkcji, to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z programu Polska Strefa
Inwestycji (PSI). To szansa na otrzymanie zwolnienia podatkowego. Nasi eksperci pomogą przygotować wnioski,
poprowadzą przez proces inwestycyjny, a następnie otoczą
opieką w czasie realizacji inwestycji. Podpowiedzą także,
z jakich usług KPT warto jeszcze skorzystać, co może pomóc firmie w jej rozwoju. Często umożliwiamy współpracę i wymianę doświadczeń między różnymi firmami.
– Inwestycja to proces, w który zaangażowane są co
najmniej dwie strony. Jak pogodzić oraz wyważyć interesy przedsiębiorcy, który decyduje się na nową inwestycję i samorządu?

FOT. KPT
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– Jestem przedsiębiorcą. Chcę w Małopolsce rozwinąć działalność. W czym mogą mi pomóc specjaliści
z Krakowskiego Parku Technologicznego?

– To zależy, czego przedsiębiorca oczekuje. KPT dysponuje
szeroką ofertą dla firm: od biura w naszej nowoczesnej sie-

– Tak, inwestycja to złożony proces. Jako instytucja otoczenia biznesu, ale przede wszystkim spółka zarządzająca Polską Strefą Inwestycji w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim, doradzamy i wspieramy przedsiębiorców
w całym procesie. Zresztą nie tylko. Od 2018 roku, dzięki
PSI i ulgom podatkowym ponad 180 inwestorów zdecydowało się ulokować swoje przedsięwzięcia właśnie
w naszym regionie. Odnosząc się jednak do relacji, to
dbamy o to, żeby były jak najlepsze. Realizujemy projekty
na rzecz podnoszenia standardów obsługi inwestora. 85
samorządów od dwóch lat aktywnie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach oraz wizytach studyjnych. Świadomość korzyści, jakie przynosi inwestycja, musi również
uwzględniać poszanowanie oczekiwań społecznych, oddziaływania na środowisko naturalne oraz prawa lokalnego. Jestem przekonany, że wypełniamy naszą misję.
– Dlaczego wartość tych relacji ma tak szczególne
znaczenie dla specjalistów z KPT?

– Bez dobrych relacji nie można mówić o współpracy.
Bez współpracy nie sposób lokować inwestycji. To wielowymiarowy proces, w którym trzeba dopasować oczekiwania inwestora, do możliwości, jakie daje prawo prze-

TADEUSZ ZAREMBA
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strzenne, potencjał kapitału ludzkiego oraz oczekiwania
społeczne. Nasza praca to budowanie relacji, które pozwolą poznać, zrozumieć i dopasować ofertę do potrzeb.

tych 4 lat – 7 miliardów – przekroczyły już dawno całościowe nakłady w specjalnej strefie ekonomicznej działającej przez 20 lat (5 miliardów).

– Jak przebiega ta współpraca?

– Czy dzięki PSI gminy – wszystkie, a nie tylko te wybrane – stały się bardziej atrakcyjnym terenem do inwestowania?

– Współpraca zawsze jest owocna, jeśli zaangażowane są
dwie strony. W tym wypadku tak właśnie jest, samorządy
mają ogromną chęć poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń. Relacje, jakie nawiązujemy, często dotyczą
możliwości bezpośredniej wymiany doświadczeń i międzygminnego dialogu. Jest kilka samorządów w Małopolsce, które są stawiane za przykład dla innych. Dzięki naszej pracy inspirujemy kolejne jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia stref aktywności gospodarczej,
promocji terenów inwestycyjnych, a także powiększania
własnego potencjału.
– Od 4 lat funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji. Czym
jest, co oferuje, jak zmieniła oblicze inwestowania
w naszym regionie? Dlaczego ją wprowadzono?

– PSI zastąpiła specjalne strefy ekonomiczne (funkcjonujące nadal do 31 grudnia 2026 r.). To forma wsparcia
dla firm planujących nowe inwestycje. Jak wspomniałem
wcześniej, nowe przedsięwzięcie w ramach PSI pozwala
na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT,
na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych).
Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego)
jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych
przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowo
utworzonych miejsc pracy. Nowe przepisy były odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszany przez środowiska gospodarcze postulat o bezterminowym działaniu stref.
– Bardzo ważną zmianą było ustalenie całej Polski strefą.

– Zmiana ta jest bardzo istotna, ponieważ oznacza, że
przedsiębiorca nie musi inwestować na wyznaczonych terenach. Może inwestować wszędzie, występując do jednej
z 14 spółek zarządzających danymi obszarami (wcześniej
zarządzających sse) z wnioskiem o uzyskanie decyzji
o wsparciu. PSI stwarza nowe możliwości, ponieważ nie
ma już długiej i żmudnej procedury poszerzania strefy. Jak
wiadomo, w Małopolsce brakuje zasobów gruntów publicznych, na których można było ustanawiać strefę bez
dodatkowych warunków. Teraz inwestycje mogą być realizowane także na gruntach prywatnych, bez konieczności
wypełniania bardzo wyśrubowanych kryteriów dotyczących poniesienia nakładów inwestycyjnych lub tworzenia
nowych miejsc pracy. Krakowski Park Technologiczny był
jedną ze spółek zarządzających, które najczęściej wnioskowały o ustanowienie strefy na gruntach prywatnych,
a ta procedura była szczególnie długotrwała i trudna
do przeprowadzenia, więc jest oczywiste, że tę zmianę
przyjęliśmy z radością. Istotne jest i to, że całościowe nakłady inwestycyjne deklarowane w ramach PSI w czasie

– Tak właśnie się stało. Dzięki PSI dużo więcej samorządów dostrzegło korzyści płynące z przygotowania
nowych terenów inwestycyjnych. Struktura własnościowa działek w Małopolsce, wynikająca poniekąd
z historii, sprawia, że mamy o wiele mniejszą ofertę
terenów niż inne regiony. Ale jak widać po Niepołomicach czy Zatorze zaangażowanie, praca i poświęcenie
przynoszą efekty.
– W Małopolsce chętnie swoją działalność rozwijają
również firmy IT i z branży growej.

– To prawda. Warto jednak przypomnieć, że z ulgi podatkowej mogą korzystać nie tylko przedsiębiorstwa
przemysłowe i produkcyjne, ale także firmy IT, usługowe, a także z branży gier. Firmy te czasem łączą możliwości skorzystania z ulgi z wynajmem biura. Włączają
się też we współpracę ze start-upami, które z kolei mają
szansę przetestowania swoich innowacyjnych rozwiązań bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Ponadto cały
czas staramy się podkreślać, że Polska Strefa Inwestycji
jest także dla małych i mikroprzedsiębiorców. Właśnie
ostatnio kilka takich przedsiębiorstw zdecydowało się
na inwestycję.
– KPT jest też twórcą Bazy Wiedzy Polskiej Strefy Inwestycji. Czym ona jest, dlaczego ją stworzono?

– Baza wiedzy PSI to narzędzie, które ma ułatwić proces
inwestycji, a także późniejsze skorzystanie z ulgi podatkowej i jej prawidłowe rozliczenie. To pierwsze tego typu narzędzie, które zbiera w jednym miejscu niezbędne
informacje dotyczące ulgi podatkowej przyznawanej
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i sse. Narzędzie to
dostępne jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy
otrzymali decyzję o wsparciu lub zwolnienie podatkowe
w ramach sse w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.
Baza działa od czerwca i już w tej chwili możemy powiedzieć, że cieszy się wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców. Nasz zespół cały czas ją aktualizuje i uzupełnia
o nowe materiały i treści.
– Czy PSI może być jeszcze bardziej przyjazna dla inwestorów i samorządów?

– Zawsze może być lepiej. Przedstawiciele KPT cały czas
spotykają się z przedsiębiorcami i samorządami, by
przybliżać zasady korzystania z tego programu. Otwieramy także punkty informacyjne w regionie, właśnie powstał kolejny, po tarnowskim, w Nowym Sączu. Chcemy
być bliżej przedsiębiorców i ułatwić kontakt z nami.
Zapraszam do współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym!
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Na
— Anna Śpiewak
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– Staraliśmy się robić absolutnie
wszystko, aby szaleństwo na rynku
surowców, które dotknęło nas
w pierwszym rzędzie, w jak najmniejszym
stopniu przełożyło się na klientów
Anna Śpiewak,
prezes firmy Austrotherm

ANNA ŚPIEWAK
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Styropian – serce ciepłego domu.
Na jakości nie warto oszczędzać!
— Anna Śpiewak

— Dla nas jakość oferowanego produktu
idzie w parze z jakością współpracy
z naszymi partnerami. Ludzie bardzo
to doceniają

– Moi sąsiedzi, którzy mieli
dotąd nieocieplone domy,
szybko nadrabiają zaległości.
Widzę, jak na ich elewacjach
pojawiają się grube warstwy
styropianu – 15, a nawet 20
centymetrów.

– To oczywiste. Przy obecnych
cenach energii i surowców energetycznych kłania się nisko stara
prawda, że najtańsza jest energia,
której nie użyliśmy.
– Ocieplenie naszego domu styropianem daje tu olbrzymie
oszczędności.

– Tak, ale wiele zależy od tego, jaki
to jest styropian.
– To zacznijmy od tajemniczej dla
wielu lambdy.

– To jest współczynnik przenikania ciepła. Im niższy, tym dany
materiał lepiej chroni nasz dom
przed utratą energii.
– Wasz najlepszy styropian ma
lambdę 0,031, ale są na rynku takie, które mają 0,045, a na paczce napisane „Premium”.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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– Nie chcę oceniać tego typu chwytów marketingowych, ale gdybym
jako klientka nabyła taki produkt
sugerując się nazwą, byłabym
mocno rozczarowana.
– Dlaczego? Przecież on jest tani,
w kieszeni zostaje sporo pieniędzy...

ANNA ŚPIEWAK
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– Pozornie! Porównaliśmy, o ile mniej ciepła traci dom
ocieplony dobrym styropianem o współczynniku 0,031
w porównaniu z dobrym styropianem o współczynniku
0,040. Wyszło około 30 procent. To proszę sobie wyobrazić, ile to musi być przy lambdzie 0,045 oraz problematycznej jakości. Łatwo to wyliczyć. Przy ociepleniu przeciętnej wielkości domu, kupując tani styropian
można „zaoszczędzić” tysiąc, w porywach dwa tysiące
złotych.
– W skali całej inwestycji – bardzo mało.

– To prawda. I wyższe rachunki za ciepło szybko pożrą
te „oszczędności”. Inwestycja w styropian o niskim
współczynniku lambda i wysokiej jakości przynosi
więc zdecydowanie największe korzyści, a przy obecnych cenach energii zwraca się szybciej niż kiedykolwiek.
– Jak można sprawdzić jakość styropianu?

– Prawie wszystko zależy tu od jakości i ilości surowca,
jaki użyto do jego wyprodukowania, czyli od polistyrenu.
Można go dać więcej, albo mniej.
– A dlaczego niektóre firmy dają mniej niż wy, a nawet
mniej niż same deklarują?

– Żeby więcej zarobić. Wartość tzw. wsadu stanowi
aż 70 procent finalnej ceny styropianu, więc nawet
kilkadziesiąt gramów może przynieść w skali produkcji
znaczne „korzyści”.
– Producentowi.

– I tylko jemu. Klient bardzo traci, gdyż taki styropian
nie zapewni mu odpowiedniej izolacji cieplnej. Trwałość
słabej jakości styropianu jest również zdecydowanie
niższa, co za jakiś czas może spowodować przykre
niespodzianki. Z koniecznością wymiany ocieplenia
włącznie. Dlatego kupując styropian każdy powinien
pamiętać, że to nie jest lodówka, czy pralka, którą można
wymieniać co kilka lat. To coś, co powinno nam zapewnić i ciepło, i święty spokój – na dekady.
– Przeliczyłem sobie maksymalną różnicę w cenie
kiepskiego i dobrego styropianu na przeciętny
dom, czyli 2 tysiące złotych, przez 25 lat, bo tyle już
ma ocieplenie mojego domu. Wyszło mi niecałe
7 złotych miesięcznie! Tyle kosztuje dziś kostka
masła. Korzyści z tytułu mniejszego zużycia ciepła,
jakie da nam lepszy styropian, są wielokrotnie
większe.

– Dobrze pan to wyliczył. Jakość faktycznie przekłada się
tutaj na konkretne kwoty w domowym budżecie. Dlatego zawsze powtarzam, że trzeba ją uwzględniać przy zakupie tak samo jak lambdę. Nasz styropian 0,040 jest

znacznie lepszy od większości produktów konkurencji
o niższych współczynnikach. Dlatego przy skromniejszym budżecie warto rozważyć taki renomowany produkt – bo on gwarantuje jakość.
– A nie macie pokusy, jak wielu innych, żeby dosypać
sporo mniej tego wsadu, przyoszczędzić na tym
i bezkarnie zarobić więcej?

– To jest w naszej firmie nie do przyjęcia! Absolutnie wykluczone. Przez długie lata pracowaliśmy na tak silną
markę kojarzoną z jakością – budując krok po kroku zaufanie u klientów. Ono jest dla nas podstawową wartością, a opiera się właśnie na gwarancji najwyższej jakości.
– Ceny materiałów budowlanych na przestrzeni
ostatniego roku szalały. Styropian też mocno drożał.
Dlaczego?

– Podstawowym powodem jest radykalny wzrost ceny
surowca, która stanowi – jak wspomniałam – około
70 procent kosztów wytworzenia styropianu. Od stycznia do jesieni 2021 r. polistyren zdrożał o 100 procent,
a w kolejnych miesiącach o kolejne 100. Producenci tłumaczyli to brakami styrenu na rynkach, zerwaniem łańcuchów dostaw, kłopotami z transportem, potem wybuchła wojna w Ukrainie...
– I wywołała panikę – u progu kolejnego sezonu budowlanego.

– Owszem, problemy z dostępnością przy rosnącym popycie to oczywisty przepis na wzrost cen. Choć my staraliśmy się robić absolutnie wszystko, by szaleństwo
na rynku surowców, które dotknęło nas w pierwszym
rzędzie, w jak najmniejszym stopniu przełożyło się
na naszych klientów.
– W boomie pojawili się w Polsce kupcy gotowi kupić
na pniu lwią część produkcji i jeszcze odebrać ją spod
drzwi fabryki. Dawali świetną cenę i brali na siebie
koszty transportu.

– Owszem, mogliśmy na tym świetnie zarobić. Ale nie
tak wyobrażamy sobie uczciwy i przewidywalny biznes.
Dla nas najważniejsza, obok jakości, jest długofalowa
harmonijna współpraca z naszymi klientami. Uznaliśmy
za oczywiste, że musimy zrobić wszystko, by w pierwszym rzędzie zapewnić towar właśnie im. Było to w realiach chronicznego braku surowca piekielnie trudne,
zdarzały się odleglejsze terminy. Ale spenetrowaliśmy
dosłownie cały świat, by pozyskać surowiec i zrealizować zamówienia naszych klientów. Dla nas jakość oferowanego produktu idzie w parze z jakością współpracy
z naszymi partnerami. Ludzie bardzo to doceniają.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
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Wielki
— Jacek Przybylski

Hybrydowy
Eksperyment
Cisco
w Krakowie
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– Cisco to jedna z niewielu firm
posiadających technologie,
kadry, partnerów i globalną skalę działania,
dzięki którym mogliśmy pomóc naszym
klientom pozostawać w kontakcie
oraz zapewnić im wsparcie
i bezpieczeństwo w obliczu pandemii
Jacek Przybylski,
szef krakowskiego oddziału Cisco

JACEK PRZYBYLSKI
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Praca hybrydowa dla wszystkich
pracowników w dowolnym wymiarze czasu
– Jacek Przybylski

– Biura w nowych realiach pracy
hybrydowej muszą przede wszystkim
wspierać współpracę, wymianę opinii
i kreatywność, stąd przestrzeń w biurach
Cisco jest stopniowo rearanżowana,
aby odpowiadać na te potrzeby

P

raca biurowa zmieniła się
na zawsze i nie wrócimy
do niej w takim wymiarze jak
przed pandemią. Nawet przed nią
praca zdalna w Cisco nie była niczym nowym. Od niemal dwóch
dekad pracownicy firmy na całym
świecie na co dzień korzystają
z platformy Cisco Webex, która
umożliwia współpracę z dowolnego miejsca. Dlatego pandemia nie
wpłynęła na ciągłość procesów
czy efektywność wykonywanej
pracy i jakość wsparcia klientów.
Obecnie, gdy większość firm wróciła na stałe do biur, Cisco daje
swoim pracownikom pełną swobodę wyboru tego, skąd pracują
– z domu, biura, czy dowolnego innego miejsca – w ramach rozpoczętego w zeszłym roku Wielkiego
Hybrydowego Eksperymentu.
EFEKTYWNA PRACA
HYBRYDOWA = TECHNOLOGIA
+ KULTURA ORGANIZACYJNA

FOT. CISCO
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– Cisco to jedna z niewielu firm posiadających technologie, kadry,
partnerów i globalną skalę działania, dzięki którym mogliśmy pomóc naszym klientom pozostawać
w kontakcie oraz zapewnić im
wsparcie i bezpieczeństwo w obliczu pandemii. Połączyliśmy firmy
i klientów, pracowników oraz zespoły, uczniów i nauczycieli, lekarzy oraz pacjentów. Od łączności
sieciowej i zabezpieczeń opartych

JACEK PRZYBYLSKI
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na chmurze po narzędzia do współpracy, takie jak Cisco
Webex, umożliwiliśmy ludziom pracę z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu oraz
zachowanie łączności i produktywności w najtrudniejszych warunkach – mówi Jacek Przybylski, szef krakowskiego oddziału Cisco.
Nic więc dziwnego, że pracownicy Cisco Kraków odegrali kluczową rolę we wspieraniu klientów na całym
świecie. Zadbali o to, aby ich infrastruktura sieciowa była
w stanie się wyskalować do nowych potrzeb, narzędzia
do współpracy, takie jak Webex, pozostały funkcjonalne
i niezawodne, a krytyczne aplikacje biznesowe mogły bezpiecznie działać w tej rozszerzonej infrastrukturze. Zależała od tego ciągłość biznesowa klientów. A wspomnieć
trzeba, że wielu z nich to największe światowe marki czy
organizacje rządowe i międzynarodowe.
– Proszę pamiętać, że zrobiliśmy to wszystko, gdy sami
przeszliśmy w tryb pracy z domu. W Cisco już od dwóch dekad korzystamy z narzędzi do pracy zdalnej, mając ten przywilej, że jesteśmy ich dostawcą i tzw. early-adopterem – dodaje Jacek Przybylski. – Zresztą model pracy w naszej firmie już przed wybuchem pandemii był mieszany i obejmował pracę w biurze i z domu. Od lat działają też u nas odpowiednie procesy oraz kultura organizacyjna skupiona na zadaniowości, które taki model pracy umożliwiają. Dlatego
przejście na „home office” nie było dla nas bardzo trudne
i pozwoliło nam od razu zająć się pomocą naszym klientom.
HYBRYDOWY MODEL PRACY
ZOSTANIE Z NAMI NA DŁUŻEJ
– Nasi pracownicy bardzo dobrze przystosowali się
do nowych warunków pracy w trudnym i niepewnym
czasie. Pandemia nauczyła nas, że każdy ma inny styl
pracy i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które
będzie odpowiednie dla wszystkich. Aby wykorzystać
mocne strony pracowników, uznaliśmy, że również
po pandemii musimy być elastyczni i otwarci na to,
co najlepiej sprawdza się w przypadku każdej osoby i zespołu – tłumaczy Francine Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer w Cisco.
Ten nowy model pracy Cisco nazywa Wielkim Hybrydowym Eksperymentem. Kluczem do jego sukcesu są zaufanie, empatia, przejrzysta komunikacja i nastawienie
na dobrostan członków zespołu. Hybrydowy model pracy
dla każdego pracownika Cisco wdraża od sierpnia 2021 r.
Niezależnie od tego, czy oznacza to pracę przez pięć dni
w tygodniu w domu i spotykanie się z zespołem raz na jakiś czas, czy też przebywanie w biurze przez pięć dni w tygodniu z wykorzystaniem dostępnych w nim technologii

do łączenia się z kolegami z całego świata, czy też wszystkie scenariusze „pomiędzy” – każdy pracownik Cisco ma
swobodę wyboru hybrydowego modelu pracy. Dotyczy to
także 2400 osób pracujących w Cisco w Krakowie.
PRACA TO NIE TYLKO MIEJSCE, DO KTÓREGO SIĘ
UDAJEMY, ALE PRZEDE WSZYSTKIM TO, CO ROBIMY
Od blisko dekady krakowskie Cisco regularnie plasuje się
na szczycie prestiżowego rankingu Great Place to Work.
To zaś oznacza, że jest idealnym i bardzo atrakcyjnym
miejscem, nie tylko do pracy, ale także rozwoju talentu.
W firmie świetnie czują się zarówno Polacy, jak też
przedstawiciele aż 74 narodowości (stanowią około 30
procent spośród 2400 zatrudnionych). Nic więc dziwnego, że kto raz tu trafia, niełatwo opuszcza Cisco.
Ale skąd wiadomo, jaki model pracy preferują zatrudnieni w Cisco? – W naszym wewnętrznym badaniu ponad
80% osób stwierdziło, że preferuje pracować 3-5 dni w tygodniu w domu, a nasz hybrydowy model pracy
– Wielki Eksperyment Hybrydowy, jak go nazywamy
– pozwala na to. Pracownicy Cisco w Polsce również korzystają z tej możliwości – zaznacza Jolanta Nowak,
People and Communities Leader, Cisco Poland. – Naszą
ambicją jest nie tylko utrzymanie się w czołówce rankingu
Great Place to Work, ale także zdobycie miana najlepszego
hybrydowego miejsca pracy – dodaje.
Obecnie mniej istotne jest to, gdzie wykonujemy pracę, ważniejsze są zadania, które realizujemy. Przed pandemią 95 proc. przestrzeni biurowej Cisco było przypisane
określonym pracownikom. Posiadali oni swoje przydzielone biurka, przy których wykonywali codzienne zadania.
Biura w nowych realiach pracy hybrydowej muszą przede
wszystkim wspierać współpracę, wymianę opinii i kreatywność, stąd przestrzeń w biurach Cisco jest stopniowo
rearanżowana, aby odpowiadać na te potrzeby.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami niełatwe
zadanie. Jeżeli nam się powiedzie, stworzymy bardziej inkluzywne, połączone i nastawione na współpracę środowisko pracy. Wiemy, że sukces tego projektu oznacza lepszą przyszłość dla naszych pracowników. Będą nadal mogli zdecydować, czy i w jakim wymiarze pracują z domu
lub biura. Firma nie narzuca tu odgórnych norm i pozostawia tę decyzję samym zespołom i ich liderom – podkreśla Francine Katsoudas.
– Nie ukrywam, że jesteśmy mocno zdeterminowani,
aby wraz z rozwojem firmy utrzymać naszą wyjątkową
kulturę organizacyjną. To na niej bowiem opiera się nasza
siła, nasz sukces – stwierdza Jacek Przybylski.
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— Jadwiga Wiśniowska

Krakowskie

biurowce
nie będą
stały
puste
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– Rynek po pandemii się „klaruje”.
Na pewno pracodawcy chcą,
by pracownicy wrócili do biur. Natomiast
wydaje mi się, że pracownicy oczekują
pracy w modelu hybrydowym. Praca
w biurze owszem, ale z możliwością także
pracy z domu
Jadwiga Wiśniowska,
prezes MIX GROUP w Krakowie

JADWIGA WIŚNIOWSKA
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Tylko około dwóch procent firm może
pracować całkowicie zdalnie
Jadwiga Wiśniowska,
prezes MIX GROUP w Krakowie

MIX GROUP to jeden z najdłużej działających deweloperów w Krakowie, z ponad
25-letnim doświadczeniem
w zakresie budowy i wynajmu powierzchni biurowych.

– Pandemia sporo zamieszała nie tylko w naszym życiu prywatnym, ale przede wszystkim zawodowym.
Część z nas już na stałe pracuje zdalnie lub w modelu
hybrydowym. Czy to znaczy, że wielkie biurowce będą stały puste, a najemcy masowo rezygnują z wynajmu powierzchni?

– W czasie pandemii faktycznie pojawiły się głosy, że rynek biurowy się skurczy, a ludzie zaczną masowo pracować z domu. Dziś jednak mogę powiedzieć, że te przewidywania się nie sprawdziły. Trzeba podkreślić, że tylko
około dwóch procent firm może pracować całkowicie
zdalnie, więc biura są i będą potrzebne. Co więcej – okazało się, że jednak część z nas woli pracować albo z biur,
albo w modelu hybrydowym. Ktoś nie ma warunków
do pracy z domu, ktoś inny po prostu woli pracować
z biura. W czasie pandemii nie zauważyliśmy masowych
rezygnacji z wynajmowanych powierzchni – do tej pory
mamy wynajęte ponad 98 procent powierzchni naszych
biur…
– …których jest w Krakowie ponad 60 tysięcy metrów!
– Dokładnie tak. To biurowce o różnym standardzie –
od klasy A+ do B w różnych częściach Krakowa, wynajmowane przez korporacje i większe lub mniejsze firmy.
– Jakich biur w XXI wieku oczekują najemcy?

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
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– Może nie „jakich”, chociaż to też ma znaczenie, ale
przede wszystkim „gdzie”. Najważniejsza jest lokalizacja, szybki dostęp do komunikacji miejskiej oraz miejsca parkingowe. Zmieniło się też podejście do urządzania powierzchni. Teraz pracodawcy muszą dać pracownikom więcej przestrzeni. Tak popularne „open space”
– owszem, ale z większą swobodą wkoło, z miejscami
wypoczynku, ze strefami „chill out”, z nowoczesnym
zapleczem socjalnym. Słowem, pracodawcy muszą
i chcą zapewnić takie warunki pracownikom, by chcieli
do tego biura wracać. I my takie biura oferujemy i pomagamy w przygotowaniu przyjaznej przestrzeni
do pracy.

JADWIGA WIŚNIOWSKA
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– Nowoczesne i przyjazne biura sprawią, że masowo
wrócimy do pracy stacjonarnej?

standardzie jak Wille Tercja. Mamy jeszcze kilka lokali
niesprzedanych, ale to kwestia czasu.

– Rynek po pandemii się „klaruje”. Na pewno pracodawcy chcą, by pracownicy wrócili do biur. Natomiast
wydaje mi się, że pracownicy oczekują pracy w modelu
hybrydowym. Praca w biurze, owszem, ale z możliwością także pracy z domu.

– Czy w planach jest wybudowanie lub renowacja
podobnych, luksusowych apartamentów w innych
częściach Polski?

– Nie od dziś wiadomo, że Kraków się dusi i coraz
częściej stawia się na ekologiczne podejście do budownictwa. Jakie proekologiczne rozwiązania stosujecie w budynkach?

– W biurowcu klasy A+ muszą zostać zastosowane rozwiązania spełniające szereg wymogów. Z dumą muszę
stwierdzić, że nasz biurowiec przy Jasnogórskiej dostał
certyfikat BREEM, czyli świadectwo spełnienia najwyższych standardów. W innych biurowcach zastosowaliśmy lub wprowadzamy proekologiczne rozwiązania
w miarę możliwości. Jako ciekawostkę przypomnę fakt,
że byliśmy pierwszą firmą komercyjną, która ma na dachu budynku ule! Pasieką opiekuje się Zrzeszenie
Pszczelarzy Krakowskich, a najemcy mogli ostatnio
uczestniczyć w evencie „Miodobranie”.
Oferujemy również swoim najemcom aplikację carpooling, czyli system wspólnych przejazdów do pracy jednym samochodem.
Wracając jeszcze do ekologii. Już od jakiegoś czasu panuje przekonanie, że rewitalizacja starych budynków
w jakiejś mierze wpisuje się w trend proekologiczny.
I my to robiliśmy już wiele lat temu! Przypomnę, że
biurowiec przy ulicy Wielickiej to zrewitalizowany
dawny budynek magazynowo-produkcyjny. Więc zamiast obiektu, który pewnie dziś nadal by szpecił otoczenie, mamy w tym miejscu estetyczny budynek biurowy spełniający oczekiwania najemców i doskonale
wpisujący się w miejski pejzaż Krakowa.
– Sytuacja na rynku nieruchomości niejako wymusiła elastyczność firm działających w tej branży. Jako
przykład można podać zrealizowaną właśnie przez
Was udaną inwestycję w Konstancinie – Wille Tercja. To coś zupełnie innego niż nowoczesne powierzchnie biurowe! Skąd taki pomysł?

– Decyzja o zakupie apartamentowców w tej prestiżowej miejscowości wynikła m.in. z naszego doświadczenia w rewitalizacji budynków. Zakupiliśmy zakończony
stosunkowo niedawno projekt wymagający pewnej rewitalizacji. Dzięki temu przygotowaliśmy do sprzedaży
wyjątkowy, kameralny kompleks apartamentów
z prawdziwego zdarzenia – mieszkania mają od 150
do 330 metrów kwadratowych i trzy metry wysokości!
Chociaż Konstancin słynie z prestiżowych willi, to nie
ma tam budynków z apartamentami o tak wysokim

– Cały czas przyglądamy się sytuacji na rynku mieszkaniowym. Nie ma co ukrywać – obserwujemy zahamowanie spowodowane głównie brakiem zdolności kredytowej Polaków, a większość mieszkań była dotychczas finansowana z kredytów. Dziś mało kto może pozwolić sobie na zakup nieruchomości. Zobaczymy, co
czas pokaże.
– Wróćmy do Krakowa. Czy nie kusi Pani, żeby chociaż trochę przyłożyć rękę do renowacji starych,
krakowskich kamienic? Ma się wrażenie, że część
z nich stoi pusta, a można byłoby je sensownie zagospodarować…

– Mieszkam w centrum i oczywiście, że gdy widzę zaniedbane kamienice z potencjałem, chciałabym, tak
prywatnie, żeby były odnowione. Jednak MIX GROUP
obecnie nie jest zainteresowane tego typu działalnością. Budynki biurowe muszą spełniać określone warunki. Ważne są również miejsca parkingowe, których
w Śródmieściu brakuje. Teraz skupiamy się głównie
na nowoczesnych biurowcach.
– To gdzie powstanie kolejny?

– Mogę zdradzić, że mamy pozwolenie na budowę kolejnego biurowca przy ulicy Jasnogórskiej, ale po niedawnym uchwaleniu Planu Miejscowego zastanawiamy
się nad jego ewentualnym przeprojektowaniem. Przyszłość rynku biurowego w Krakowie widzę w jasnych
barwach. Gród Kraka jest nadal doskonałym miejscem
do życia i pracy, studenci chętnie do nas przyjeżdżają,
a potem zostają, to tutaj lokują się duże korporacje
i różnorodne firmy.
Rozmawiała Magdalena Domańska-Smoleń

MIX GROUP to jeden z najdłużej działających deweloperów w Krakowie, z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie budowy i wynajmu powierzchni biurowych. Do tej pory grupa zrealizowała projekty
o łącznym metrażu ok. 60 tys. mkw. Aktualnie spółki
z Grupy są właścicielami siedmiu obiektów biurowych
z powierzchniami handlowo-usługowymi. Poza projektami biurowymi MIX GROUP zrealizowała w Konstancinie-Jeziornie inwestycję ekskluzywnych apartamentów Wille Tercja.
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– Jako Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości byliśmy zaangażowani
w działania regionu w ramach
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
– Pakiet Przedsiębiorczości.
Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy
nabór projektów grantowych
dla małopolskich MŚP. Postawiliśmy
na krótki i prosty wniosek o przyznanie
bonu rekompensacyjnego oraz na szybką
jego weryfikację. 4,5 tys. złożonych
wniosków oceniliśmy w 5 dni i nocy!
Wszystko po to, aby środki na ratowanie
firm i miejsc pracy trafiły
do przedsiębiorców jak najszybciej
Rafał Solecki,
dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Wypowiedzi w Wolnym Forum odzwierciedlają osobiste poglądy ich autorów
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Stawiamy na dobrą współpracę
z przedsiębiorcami
— Rafał Solecki,
dyrektor Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości

P

olskie przedsiębiorstwa cechuje duże zróżnicowanie. Każda gałąź naszej gospodarki, sektor, ma
swoje potrzeby i wyzwania, z którymi mierzy się
na co dzień. Oczekiwania różnią się w zależności
od wielkości firmy, uwarunkowań lokalnych, współpracy
z otoczeniem czy też liczby zatrudnionych pracowników.
Niemniej jednak istnieją pewne oczekiwania wspólne
dla wszystkich.

Przedsiębiorcy oczekują obniżenia kosztów ubezpieczeń społecznych, aby zapewnić lepsze warunki pracy
swoim pracownikom, inwestować w ich rozwój, czy też
rozwój własnej działalności.
Przedsiębiorcy potrzebują przyjaznej i sprawnej administracji publicznej, jasnych procedur oraz stabilnych
i przejrzystych przepisów, których nie trzeba interpretować na różne sposoby.
Przedsiębiorcy potrzebują wreszcie wsparcia finansowego, aby inwestować i rozwijać swoje firmy. Należy kłaść
większy nacisk na informowanie o możliwościach finansowania ze środków publicznych, zwłaszcza przedstawicieli mniejszych firm. Duża w tym rola dla samorządów,
które dysponują środkami publicznymi, w tym unijnymi.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest
jednostką organizacyjną samorządu województwa małopolskiego. Od ponad 15 lat, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, wspieramy rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności w regionie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, dofinansowujemy działania, które kładą nacisk na wykorzystanie wyników badań w działalności gospodarczej, a zatem wprowadzanie innowacji do gospo-

darki. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, infrastruktura badawczo-rozwojowa oraz bony na innowacje to kluczowe obszary wsparcia współfinansowane
z funduszy unijnych.
W MCP staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Stawiamy na dobrą współpracę
i uproszczenia tam, gdzie jest to możliwe. Przykładowo
we wspominanych wcześniej bonach na innowacje uprościliśmy wniosek o dofinansowanie, który po zmianach
miał tylko niecałe 3 strony. W tym konkursie, czas oczekiwania na ocenę projektu został skrócony do minimum
i trwał około 30 dni, a jego rozliczenie ograniczyło się
do jednego wniosku o płatność.
Wiele zmian w naszej instytucji zaszło w czasie pandemii COVID-19. MCP przeniosło się do tzw. chmury
i przeszło rewolucyjną zmianę w obszarze organizacji pracy, realizacji zadań i świadczenia swoich usług poza siedzibą.
Podczas naboru na projekty badawczo-rozwojowe,
nasi eksperci przeprowadzili ocenę projektów wyłącznie
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Dzięki temu, proces oceny przebiegał sprawnie, bez konieczności jej zawieszania czy wydłużania.
W wirtualny świat przenieśliśmy także proces kontroli. Pracownicy prowadzili kontrole uproszczone na dokumentach przesłanych przez beneficjentów. Pozwoliło
nam to zapewnić płynność w realizacji projektów i szybszą wypłatę środków.
Jako MCP byliśmy zaangażowani w działania regionu
w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet
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Przedsiębiorczości. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy
nabór projektów grantowych dla małopolskich MŚP. Postawiliśmy na krótki i prosty wniosek o przyznanie bonu
rekompensacyjnego oraz na szybką jego weryfikację.
4,5 tysiąca złożonych wniosków oceniliśmy w 5 dni i nocy!
Wszystko po to, aby środki na ratowanie firm i miejsc pracy trafiły do przedsiębiorców jak najszybciej.
W marcu 2021 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości powołaliśmy Zespół ds. wsparcia przedsiębiorstw, który pomaga zainteresowanym właścicielom
firm w dotarciu do dostępnych na rynku źródeł finansowania ich działalności. Zespół prowadzi bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców za pośrednictwem infolinii,
e-maili, webinariów. Opracował i aktualizuje również „Vademecum na czas pandemii – dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej – w związku z COVID-19”.

W Małopolskim Centrum
Przedsiębiorczości
staramy się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców.
Stawiamy na dobrą
współpracę i uproszczenia
tam, gdzie jest to możliwe.
Przykładowo
w bonach na innowacje
uprościliśmy wniosek
o dofinansowanie,
który po zmianach miał tylko
niecałe 3 strony.
W tym konkursie,
czas oczekiwania na ocenę
projektu został skrócony
do minimum i trwał około
30 dni, a jego rozliczenie
ograniczyło się do jednego
wniosku o płatność
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Lata budowaliśmy wzrost gospodarczy,
płacąc uczciwie podatki i inne daniny
— Marek Malec,
prezes Galicyjskiej
Izby Gospodarczej,
sekretarz Małopolskiego
Porozumienia Organizacji
Gospodarczych

W

komentarzu do raportu na 17. Forum Przedsiębiorców pisałem o braku stałości i przewidywalności dla prowadzenia działalności gospodarczej.
Nie minęło pięć miesięcy i rzeczywistość przebiła moje ówczesne wyobrażenia. Dopiero dzisiaj stajemy przed sytuacją,
w której przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć, co
czeka jego „biznes” , czyli jego własność w ciągu najbliższych miesięcy. Kompletnie nieprzewidywalna stała się
przyszłość nie tylko majątku przedsiębiorcy, ale i los jego
pracowników, a co za tym idzie – również ich rodzin.

Koszty energii – dotyczące przecież wszystkich (każdy
musi ogrzewać firmę i prawie każdy używa energii w procesie technologicznym) – są wielką niewiadomą. Skala
podwyżek, mimo deklaracji rządu o gwarantowanych cenach, wciąż nie jest znana – bo co z VAT-em w 2023 roku?
Już dzisiaj zamykają się tysiące firm, zwłaszcza w obszarze usług gastronomicznych i hotelowych, bo nie są w stanie udźwignąć rosnących kosztów – przede wszystkim
energii. O czym pisać więcej, jeśli nie wiemy, ile zapłacimy
tzw. stałych kosztów i czy nie będzie to kilkakrotnie więcej
niż dotychczas? Przecież w tej sytuacji NIE WIEMY NIC.
Padają firmy budowane przez trzydzieści lat – TO CO
DZIEJE SIĘ Z POLSKĄ? To na barkach rządzących spoczywa
stwarzanie, mimo czasu kryzysu, takich warunków, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom,
także tym prowadzącym działalność gospodarczą. Rządzący
żyją z naszych podatków – to nam, podatnikom, powinna
służyć ich działalność. Jeśli politycy nie potrafią sprostać naszym elementarnym oczekiwaniom, powinni odejść.
Lekkie traktowanie funduszy europejskich, niezrozumiała dla większości obywateli polityka konfliktu z Komi-

sją Europejską, a w efekcie brak środków z Krajowego Planu Odbudowy i zagrożenie dla funduszy strukturalnych
– W CZYIM IMIENIU TO JEST ROBIONE, bo na pewno nie
obywateli Polski i nie polskich przedsiębiorców.
Większość Polaków w referendum akcesyjnym poparła
członkostwo Polski w Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi traktatami, a co za tym idzie – zobowiązując się
do przestrzegania uzgodnionych praw. Kto dał obecnie rządzącym, niemającym większości konstytucyjnej, czyli prawa do zmiany woli obywateli, DO OBECNEGO POSTĘPOWANIA?
MOŻE IM TE FUNDUSZE NIE SĄ POTRZEBNE – ALE
NAM TAK!
Pozwolę sobie na dygresję: nieprzestrzeganie Konwencji dotyczących imigrantów na granicy z Białorusią
i siłowe „wypychanie” chorych, małych dzieci na drugą
stronę granicy – było traumą dla wielu Polaków. To dlatego z tak wielkim pospolitym ruszeniem pospieszyliśmy
z pomocą Ukraińcom uciekającym przed wojną. Chcieliśmy oczyścić sumienie – ale przecież nie swoje osobiste,
lecz POLSKI, w imieniu której rządzący podejmują określone decyzje.
A kryzys energetyczny? Gminy nie wiedzą, co będzie
z węglem i jak uporać się z brakiem środków na obsługę infrastruktury gminnej, w tym ogrzewanie szkół. Nawarstwiają się problemy z fotowoltaiką – linie energetyczne są
przeciążone z powodu wieloletnich zaniedbań, braku modernizacji i inwestycji. Mają to zmienić fundusze unijne.
A gdzie podziewają się pieniądze z ETS, z handlu emisjami?
Miejmy nadzieję, że zima będzie lekka.
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Niewielu rozpoznaje w przedsiębiorcy
konia, który ciągnie wóz
— Wiesław Nowak,
założyciel i prezes Novmar,
przedsiębiorca,
filantrop, społecznik

P

olski system dobija pracodawców. Pospiesznie
tworzone prawo służy rządzącym do ukrycia zamiarów i rzeczywistych treści nowych przepisów.
Prawdziwym utrapieniem jest ciągła zmienność prawa.
Uniwersalna metoda stosowana wobec podatników to
gmatwanie i komplikowanie przepisów podatkowych,
ubieranie przepisów w setki słów i zdań, nie do rozszyfrowania – bez poważnego łamania głowy.
Jak to trafnie ujmuje ekonomista i publicysta Jan Cipiur, „to, co powinno być rozsądnie krótkie, nie poddawać
się interpretacjom, jest świadomie pokrętne, zawiłe, tworzy labirynt nie do pokonania. Język ze śmietnika angielszczyzny czy polszczyzny, zdania jak tasiemiec, w których
zamiast kropek stawiane są przecinki, to zabiegi zamierzone, pozwalające władzy na odwracanie kota ogonem,
gdy tylko zajdzie taka potrzeba, a sprzyjające gnębieniu
zwykłych obywateli”.
W tych okolicznościach, w Polsce i właściwie wszędzie,
kwitnie coraz bujniej doradztwo podatkowe, które powinno
służyć głównie rozsupływaniu spraw związanych z obrotem zagranicznym oraz nietypowych sporów między wielkimi korporacjami a państwem. Ciągły pośpiech przy stanowieniu prawa służy rządzącym do ukrycia zamiarów i prawdziwych treści nowych rozstrzygnięć prawnych.
Spotkałem ocenę krytycznego obserwatora, że na dziewięć ustaw wdrażających tzw. Polski Ład, osiem uchwalono niezgodnie z obowiązującym prawem zawartym w regulaminie prac Rady Ministrów. Żadna z tych ustaw nie
otrzymała szansy na rzetelne konsultacje publiczne: albo
nie przeprowadzono ich w ogóle, albo miały pobieżny charakter i były robione tylko po to, żeby było widać, że były,
więc – na pokaz.

Polską zmorą jest także zmienność prawa podatkowego. Moje finansistki w firmie bez przerwy chodzą na szkolenia, bo jest to im niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia rozliczeń. Rachunki wystawiane przez
prawników od podatków za ich doradztwo można postrzegać jako haracz płacony w obronie przed skarbówką.
Ale można też widzieć je jako cenę pomieszania z poplątaniem, w jaki przemieniają się współczesne systemy podatkowe. Do ceny doradztwa w pieniądzu dochodzi stracony
czas i zdrowie podatników.
NOVMAR działa szczęśliwie już ponad trzy dekady
w branży konstrukcji stalowych. Wysoka jakość świadczonych
usług wykonywanych w wielu krajach świata sprawia, że jesteśmy znakomitym ambasadorem Polski za granicą. Mógłbym
rozszerzać tę działalność, pozyskiwać nowych kontrahentów,
ale powstrzymują nas biurokratyczne, administracyjne ograniczenia, które musimy pokonywać każdego dnia i ponosić
dodatkowe i – jak nam się wydaje – niepotrzebne koszty.
Bardzo trudno jest walczyć o lepsze warunki działania
dla firm małych i średnich, jak moja, bo nikt nas, przedsiębiorców, nie chce słuchać. Swoją – publikowaną nawet
kiedyś w „Dzienniku Polskim” – listą absurdów gospodarczych miałem okazję zainteresować najwyższe władze
państwowe, kiedy przez kilka lat działałem w gronie gospodarczych doradców prezydenta. Niewiele to dało. Wydawało mi się, że nie jestem w stanie zmienić niczego.
Mam wrażenie, że ciągle jest tak, jak kiedyś. Dziesięciolecia temu Winston Churchill, były brytyjski premier,
użył trafnych słów: „Niektórzy ludzie mają przedsiębiorcę
za drapieżnego wilka, którego powinno się zabić. Inni widzą w nim krowę, którą należy nieustannie doić. Tylko
niewielu rozpoznaje w nim konia, który ciągnie wóz”.
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Przedsiębiorcy marzą o prostym
i zrozumiałym prawie
— Janusz Strzeboński,
prezes Małopolskiego
Porozumienia Organizacji
Gospodarczych

M

arzeniem każdego polskiego obywatela i przedsiębiorcy jest, by prawo i podatki były proste,
a państwo przyjazne wszystkim mieszkańcom.
Czy w obecnych czasach, przy tak szybko zmieniających
się realiach, jest to możliwe?
Organizacja, którą reprezentuję, zrzesza głównie
przedsiębiorców z sektora MŚP (zwłaszcza mikro oraz
małe firmy) i muszę powiedzieć, że niejasne, niespójne
oraz nieprzewidywalne akty prawne, tworzone przez nasz
parlament, są zmorą tychże firm, skutecznie zniechęcając
do prowadzenia działalności gospodarczych lub wręcz
prowadząc do ich likwidacji.
Dlaczego więc, mając tak dobrze wykształconych
urzędników i ludzi o umysłach światłych, specjalistów
w różnych dziedzinach nauk, wciąż nie możemy zrealizować marzeń o prostym prawie i jasnych podatkach?

Otóż uważam, że bolączkami naszego systemu legislacyjnego są przede wszystkim: brak rzetelnych konsultacji
z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, jak również brak doświadczenia praktycznego osób przygotowujących określone akty prawne. A gdy już się zdarzy, że uda
się coś naprawdę uzgodnić i wypracować, to często źle pojęty lobbing polityków potrafi dobrze przygotowaną propozycję zamienić w „potworka”, w związku z czym uzyskujemy efekt wręcz odwrotny od zamierzonego (patrz:
Polski Ład).
Co więc powinniśmy zrobić, aby udało się nam osiągnąć upragniony cel?
Po pierwsze uważam, że wszystkie kadencje w Sejmie
i Senacie powinny być ograniczone do maksymalnie

dwóch. Później politycy powinni wrócić do normalnego
funkcjonowania w społeczeństwie. To zwiększyłoby
szansę, że czas swojej kadencji wykorzystają na pracę
na rzecz państwa i innych ludzi – ponieważ po niej przyjdzie im żyć w rzeczywistości, którą sami stworzyli.
Następnie należy zdecentralizować system zarządzania;
jak dobrze wiemy, system władzy centralnej jest dużo
droższy przy zarządzaniu państwem. Rządzący winni podzielić się władzą z lokalną społecznością, a w przypadku
przedsiębiorców – z samorządem gospodarczym.
Obecnie mamy w Polsce bardzo rozproszony samorząd
gospodarczy, z którym władza centralna nie liczy się w ogóle, stwarzając tylko pozory, że jest on dla niej ważny. Dlatego
powinien powstać powszechny samorząd gospodarczy,
umocowany konstytucyjnie i legitymujący się gwarancją, że
żadne zmiany w otoczeniu biznesu nie zostaną wprowadzone bez wcześniejszych konsultacji i jego ostatecznej zgody.
Dlaczego nie korzystamy z wzorców świetnie funkcjonujących w innych krajach? Kiedyś stworzyliśmy Konstytucję 3 maja (drugą demokratyczną konstytucję na świecie) – dlaczego nie możemy stworzyć nowoczesnego samorządu gospodarczego na miarę XXI wieku? Odpowiedź
jest prosta: brak woli politycznej.
Zwracam się zatem z apelem do wszystkich organizacji gospodarczych i przedsiębiorców, o wspólną pracę
na rzecz powstania powszechnego samorządu gospodarczego, który zapewni nam dobre, stabilne i przejrzyste prawo. My, przedsiębiorcy, nie możemy być traktowani jako potencjalni przestępcy i oszuści. Tak naprawdę
to, czy uda nam się osiągnąć cel zależy tylko od nas. Jeśli
nie chcemy tego zrobić dla siebie – zróbmy to dla przyszłych pokoleń.
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Polski Ład to sporo nowych ulg dla
przedsiębiorców chcących się rozwijać
— Ewa Flor,
ekspertka podatkowa
Małopolskiego Związku
Pracodawców Lewiatan

Z

miany podatkowe wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu obowiązują już prawie rok. Niestety, nastroje przedsiębiorców nie są pozytywne i jest to często w pełni uzasadnione. Jednakże... trudno zaprzeczyć, że
tegoroczna nowelizacja kontrowersyjnych regulacji ma także swoje pozytywne strony, zwłaszcza dla pracodawców
zwracających się w tych trudnych czasach ku innowacyjności. Mówiąc najprościej: przedsiębiorcy inwestujący w swój
rozwój mają dzisiaj do wyboru całą gamę preferencji, dzięki
którym efektywnie mogą zoptymalizować obciążenie podatkowe. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest
poznanie dostępnych narzędzi. Sygnalizuję tu część z nich.
Najpopularniejszą formą wsparcia jest ulga na działalność
badawczo–rozwojową (B+R). Jej istota polega na możliwości
dwukrotnego odliczenia tzw. kosztów kwalifikowanych. Najpierw odliczane są standardowo jako koszty uzyskania przychodu, a następnie w ramach ulgi do wysokości ustawowych
limitów. Dodatkowo limity te zostały podwyższone
od 1 stycznia 2022 r. i wynoszą obecnie 100 proc. lub 200
proc. kosztów w zależności od ich kategorii i posiadania przez
przedsiębiorcę statusu centrum badawczo-rozwojowego.
Dzięki szerokim ustawowym definicjom działalności B+R jest
to preferencja dająca szansę na znaczne oszczędności podatkowe zarówno podatnikom PIT jak i CIT.
Jeżeli z powodu poniesienia straty lub osiągnięcia dochodu niższego niż wydatki na koszty kwalifikowane przedsiębiorca nie może realnie spieniężyć ulgi B+R, ma do dyspozycji
nową, dopełniającą ulgę B+R, ulgę związaną z zatrudnieniem
innowacyjnych pracowników, która umożliwia zatrzymanie
części zaliczek na podatek pobrany od pracowników.
Dodatkowo od 2022 r. ulgę B+R można łączyć z ulgą IP Box,
czyli preferencyjnym opodatkowaniem 5 proc. stawką docho-

dów z wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Dla możliwości korzystania z IP Box nie ma znaczenia ani skala działalności, ani branża
(choć zdecydowanie najczęściej wykorzystywana jest w branży IT), konieczne jest jednak prowadzenie działalności B+R.
Uzupełnieniem pakietu ulg na innowacyjną działalność
jest także ulga na prototyp, która daje możliwość odliczenia
od dochodu do 30 proc. (max. 10 proc. dochodu) kosztów
produkcji próbnej nowego produktu lub kosztów wprowadzenia go na rynek.
Podatkowe wsparcie prawodawca przewidział także dla
przedsiębiorców, którzy chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. To z myślą o nich wprowadzono ulgę na robotyzację, umożliwiającą odliczenie
od dochodu dodatkowych 50 proc. wydatków poniesionych
w związku z inwestycjami w robotyzację.
Do katalogu ulg kosztowych należy zaliczyć ponadto rewolucyjną ulgę na ekspansję. Dzięki tej preferencji podatnik
po raz drugi odliczy koszty, które musi ponieść, aby rozszerzyć swoje rynki zbytu (w tym zagraniczne), np. wydatki
na uczestnictwo w targach czy działania promocyjno-informacyjne (do wysokości 1 mln zł).
Jak widać, liczba nowych ulg wprowadzanych w ramach
Polskiego Ładu jest dość imponująca, w połączeniu z istniejącymi, wzmocnionymi mechanizmami, preferencje na innowacje tworzą system wspierający działalność przedsiębiorców na wszystkich etapach prowadzonego projektu. Dodatkowo nie należy zapominać o CIT estońskim, który po spełnieniu określonych warunków daje możliwość obniżenia
łącznego efektywnego opodatkowania zysków z spółek
od ponad 6 pp do 9 pp (w zależności od statusu podatnika).
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Działamy mimo wszystkich przeszkód.
Podpowiadamy, co robić, by było lepiej
— Wiesław Jopek,
prezes Krakowskiej
Kongregacji Kupieckiej

P

roste prawo, proste podatki, prosta władza publiczna – to chyba marzenia z Marsa (chodzi mi
o planetę), bo w Krakowie – a myślę, że również
w całej Polsce – nic nie jest proste. Jako kupiectwo, gastronomia, turystyka, jesteśmy ciągle zaskakiwani decyzjami władzy. Żeby nie sięgać do górnolotnych sformułowań o źle funkcjonującym rządzie, który zrzuca na obywateli większość obowiązków i obciążeń, skupię się
na Krakowie.

Na początku tego roku z optymizmem patrzyliśmy
w przyszłość. Obostrzenia spowodowane pandemią
Covid-19 przestały nas dławić, ale niespodziewanie świat
zaskoczyła napaść Rosji na Ukrainę. I tak wszystkie nasze
nadzieje runęły. Bo Kraków stał i stoi na pierwszej linii
frontu. Dla turystów, którzy przed pandemią przyjeżdżali
do stolicy Małopolski, zostawiali tu sporo pieniędzy, dziś
jesteśmy krajem niebezpiecznym, sąsiadującym z wojną.
Tak jest i tego nie da się zmienić, a końca wojny nie widać.
Nie pozostaliśmy obojętni wobec tragedii i cierpienia
Ukraińców. Krakowska Kongregacja Kupiecka, którą reprezentuję, wczesną wiosną, w kilkanaście dni po inwazji
Rosji na Ukrainę, we własnej sali konferencyjnej urządziła
świetlicę prowadzoną przez Fundację Ad Meliora Tempora. Lekcje prowadziły nauczycielki z Ukrainy. Świetlica
działała do połowy czerwca.
Wracając do tematu: turyści nas omijają. Inaczej niż
w innych częściach kraju, a nawet województwa. W dodatku ciągle musimy się zmagać z całą administracją państwową, skarbową i samorządową.
Władze wojewódzkie i miejskie nie konsultują z nami
swoich planów. Przykładów mogę podać kilka. Remonty

kapitalne ulic: Kalwaryjskiej, Krakowskiej, Królewskiej.
nie nauczyły niczego urzędników. Doprowadziły do bankructwa wielu firm. Zapowiada się, że tak samo będzie teraz w przypadku ulicy Królowej Jadwigi czy Krupniczej.
Nie mamy czasu na przygotowanie się, na przeorganizowanie firm, jesteśmy stawiani pod ścianą i zmuszeni
w nienormalnych warunkach do pracy.
A przecież – logicznie myśląc – powinno być inaczej.
Władza, jeśli coś wymyśla, powinna się z nami skonsultować, zaprosić nas do współpracy, wysłuchać argumentów
i przyjąć takie rozwiązanie, które jest najmniej krzywdzące przedsiębiorców.
Gorący temat ostatnich tygodni to ograniczenie pracy
ogródków kawiarnianych na Kazimierzu do godz. 22.
Wiemy, że trudno o kompromis, ale też trzeba jasno powiedzieć, że są takie miejsca w mieście, gdzie życie rozpoczyna się o tejże godzinie. Też jesteśmy, jako przedsiębiorcy, mieszkańcami i wiemy, że ludzie chcą spokoju. Zapewniam, że robimy wszystko, by w naszych lokalach, sklepach i hotelach panował spokój.
Jako Krakowska Kongregacja Kupiecka jesteśmy organizatorem dwóch wielkich wydarzeń w Rynku Głównym
– Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wielkanocnego oraz
Festiwalu Pierogów na Małym Rynku. Wydawałoby się,
że to proste zadanie. Proste, ale nie w Krakowie. Tu wymagania są ogromne.
Niektórzy nasi kupcy uważają, że władze miasta
z Rynku Głównego chcą uczynić salon. My też chcemy,
by to było piękne miejsce, żeby przyciągało turystów. Robimy, co w naszej mocy, aby jarmarki były coraz piękniejsze, ale często nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich

WOLNE FORUM

061
61

oczekiwań urzędników, którzy wydają się być ludźmi z innej planety, niemającymi pojęcia o tym, że najdrobniejsza
zmiana wystroju kosztuje sporo pieniędzy. Kupcy skarżą
się, że do Rynku wpuszczani będą tylko ludzie w mundurkach i w filcowych kapciach, jak niegdyś do muzeów.
Nie potrafimy również zrozumieć niektórych decyzji
samorządów, w tym samorządów dzielnicowych, a więc
tych, które powinny być najbliżej ludzi. Bo te nierówno
traktują podmioty gospodarcze, w tym sklepy działające
na ich terenie. Wystawiają krzywdzące opinie firmom,
wnioskują o ograniczenie godzin handlu czy zmianę asortymentu.
W obrębie Plant Krakowskich są miejsca, w których
działają sklepy i pijalnie wódek, a w innych miejscach zabrania się prowadzenia handlu – argumentując to bliskością kościoła. To powinno być ujednolicone.
Mimo wszelkich przeszkód – działamy, choć przerażają nas zapowiadane podwyżki cen prądu, gazu, paliwa. Zapewniam, że kupcy, drobni przedsiębiorcy, rzemieślnicy
to twardy naród. Nie poddajemy się, przełamujemy wszelkie bariery i często pokazujemy władzy, co trzeba robić, by
było lepiej.
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Proste prawo, proste podatki,
prosta władza publiczna?
— Prof. Adam Mariański,
przewodniczący Komisji
Podatkowej BCC,
partner Mariański Group,
dyrektor Centrum Myśli
Podatkowej Uczelni
Łazarskiego, przewodniczący
Krajowej Rady Doradców
Podatkowych V kadencji

Od

wielu lat przedsiębiorcy, podatnicy
i obywatele domagają się przede wszystkim prostego, stabilnego oraz przejrzystego prawa. Niestety, legislacja, zwłaszcza w obszarze
prawa gospodarczego i podatkowego, zmierza dokładnie w odwrotnym kierunku. Możemy już mówić
o hiperinflacji prawa, upadku poziomu legislacji
oraz nieprzewidywalności jego stosowania przez organy
państwa.
W ostatnich latach znacząco przyśpieszyła erozja prawa podatkowego. Uchwalone regulacje nie są możliwe
do interpretacji już przez samych twórców, a olbrzymie
problemy mają profesjonaliści zajmujący się podatkami.
Polski (nie) Ład pokazał, w jaki sposób nie powinny być
tworzone regulacje przez osoby, które nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby przewidzieć konsekwencje tej rewolucji. Jednak jak to bywa z rewolucjami,
sama pogrążyła ich twórców. Dzieje się tak zwłaszcza
w sytuacji, gdy za legislację odpowiadają politycy, dla których ważniejsze są hasła propagandowe niż rzeczywista
chęć reformowania prawa.
Co zatem powinno się zdarzyć w najbliższych latach?
Po pierwsze, należy odwrócić skutki antyprzedsiębiorczego programu Polskiego (nie) Ładu. Nowe regulacje powinny zachęcać do podejmowania dodatkowej pracy,
działalności wykonywanej osobiście, a także działalności
gospodarczej.
Po drugie, należy uprościć cały system podatkowy,
a to wymaga napisania od nowa przynajmniej dwóch
ustaw o podatkach dochodowych. Nie jest konieczne
wprowadzanie kolejnych ulg stymulacyjnych czy też
zwolnień podatkowych. Wprowadzane w ostatnich la-

tach preferencje okazują się zbyt skomplikowane względem nakładu czasu i środków na ich wdrożenie.
Po trzecie, należy przebudować cały system opodatkowania nieruchomości, który dzisiaj jest jawnie niesprawiedliwy. Taka reforma stworzyłaby także stabilne źródło dochodów dla samorządu terytorialnego.
Przedsiębiorcy oczekują stabilnego i prostego prawa
podatkowego. Nie powinno ono przy tym preferować jednych względem innych. Możliwe, a może nawet i pożądane jest wyższe opodatkowanie korporacji, a znaczące obniżenie liniowej stawki dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców.
Należy jednak podkreślić, że kolejna reforma prawa
podatkowego powinna być wynikiem prac jak najszerszego zespołu ekspertów z różnych dziedzin. Po szerokich
i rzeczywistych konsultacjach społecznych powinna być
wprowadzona na długie lata, aby przede wszystkim zapewniła stabilność prowadzenia biznesu w Polsce.

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

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 (59, 66)
e-mail: een@iph.krakow.pl
www.iph.krakow.pl

