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Dotyczy: oświadczenia numer 1527, Pani Senator Ewy Mateckiej, złożonego podczas 37. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 16 lutego 2022 r.

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na oświadczenie nr 1527 z dnia 16 lutego 2022 r., Pani Senator Ewy Mateckiej 

w sprawie wzrostu zainteresowania polskich przedsiębiorców przenoszeniem ich działalności 

gospodarczej do Czech bądź na Słowację przedstawiam następujące stanowisko Ministra Rozwoju 

i Technologii przygotowane we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Pragnę zapewnić, że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców w dobie 

pandemii COVID-19. Od początku pandemii stale prowadzone są prace mające na celu 

przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest szeroki 

katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na tzw. Tarczę 

Antykryzysową oraz Tarczę Finansową Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Należy zaznaczyć, że są 

to narzędzia osłonowe, które wzajemnie się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź Rządu na 

dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem.

Na wstępie chciałbym podkreślić, że ostateczny kształt Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 został 

określony, a sam Program został skonsumowany. Nabory w ramach wspomnianej Tarczy zostały 

zakończone w dniu 28 lutego 2021 r. Działania w ramach Tarczy Finansowej zapewniły ochronę 

interesu polskich przedsiębiorców. Na dzień 20 lipca 2021 r., aż 99 % beneficjentów programów 

pomocowych utrzymało dotychczasową formę działalności. Dzięki temu udało się ochronić 3,2 mln 

miejsc pracy.

http://www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia
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Pytanie 1. Czy rząd zamierza w jakikolwiek sposób uregulować problem niejasnych przepisów 

dotyczących pomocy dla przedsiębiorstw w ramach tarcz antykryzysowych?

Program Tarcza Finansowa PFR funkcjonował w oparciu o decyzje Rady Ministrów, zgodnie 

z którymi realizacja rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego 

została powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie częściowo umarzalnych subwencji finansowych udzielane 

było za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR oraz banki współpracujące 

Funduszem, dlatego też wszelkie zapytania, wnioski o wsparcie i korekty wniosków, odwołania od 

decyzji w ramach Tarczy Finansowej PFR (zarówno edycji 1.0 oraz 2.0) można było złożyć wyłącznie 

za pośrednictwem banków współpracujących w ramach Programu. Instytucje te odpowiadają za 

bezpośrednią obsługę wnioskodawców, w tym również za wszelkiego rodzaju trudności techniczne 

oraz ewentualne reklamacje.

Pytanie 2. Kiedy ustalona zostanie ujednolicona i jasna droga odwoławcza dla przedsiębiorstw 

pokrzywdzonych w wyniku stosowania niejasnych przepisów?

Pragnę poinformować, że drogę odwoławczą dla beneficjentów programów Tarcza Finansowa 

Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm oraz Tarcza Finansowa 2.0 

Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm regulowały regulaminy programów. 

Aktualnie obowiązujące regulaminy programów znajdują się pod adresem: https://pfrsa.pl/ 

w zakładce Tarcza Finansowa PFR.

Ponadto, każdy podmiot ubiegający się o wsparcie w ramach Programu 2.0 przyjmuje do 

wiadomości i akceptuje m. in., że (i) złożenie wniosku o przyznanie subwencji finansowej nie 

oznacza automatycznego przyznania temu podmiotowi subwencji finansowej w ogólności, a także 

w kwocie wnioskowanej przez niego we wniosku; oraz (ii) żadne postanowienie dokumentów 

programowych nie kreuje po jego stronie jakichkolwiek wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów 

oraz uprawnień kształtujących wobec PFR, Skarbu Państwa, ani jakiejkolwiek innej osoby, ani nie 

stanowi: (a) oferty PFR lub Skarbu Państwa skierowanej do jakiejkolwiek osoby lub 

nieograniczonego kręgu osób w zakresie zawarcia jakiejkolwiek umowy lub nawiązania innego 

stosunku prawnego; (b) przyrzeczenia publicznego składanego przez PFR lub Skarb Państwa 

w odniesieniu do jakiegokolwiek elementu Programu 2.0; ani (c) jakiegokolwiek wiążącego lub 

niewiążącego zobowiązania PFR lub Skarbu Państwa do dokonania jakiejkolwiek czynności 

faktycznej lub prawnej (vide § 15 ust. 2 a) i ust. 4 b) Regulaminu).

https://pfrsa.pl/
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Podkreślenia przy tym wymaga, że w przypadku otrzymania decyzji odmownej, opartej 

o analizowaną podstawę programową, podmiot kwestionujący prawidłowość tej decyzji ma 

możliwość skorzystania z procedury wyjaśniającej, o której mowa w § 17 Regulaminu. W toku 

postępowania wyjaśniającego każdy przypadek jest poddawany przez PFR dodatkowej, 

zindywidualizowanej analizie pod kątem przesłanek umożliwiających objęcie wsparciem w ramach 

Programu 2.0.

3. Czy rząd ma jakikolwiek plan powstrzymania ucieczki z Polski małych i średnich przedsiębiorstw?

Odpowiadając zaś na powyższe pytanie pragnę wskazać, że rząd nie tylko aktywnie działa w celu 

stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia biznesu w Polsce (w tym dla firm z sektora 

MŚP), ale również prowadzi szereg działań, których celem jest przyciąganie nowych inwestycji do 

Polski. W 2021 r., tylko w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI - podstawowy instrument zachęty 

inwestycyjnej dostępny w Polsce, będący naturalną ewolucja koncepcji Specjalnych Stref 

Ekonomicznych) udało się przyciągnąć 713 inwestycji, o wartości przekraczającej 37,1 mld PLN. 

Dzięki tym inwestycjom powstanie przynajmniej 16 831 nowych miejsc pracy. 

Udział polskiego sektora wyniósł 60% z ogólnej liczny przyznanych decyzji o wsparciu w ramach 

PSI. Warto dodać, iż porównaniu do 2020 roku w minionym roku w ogólnej liczbie projektów 

zanotowano wzrost o 92% r/r, wzrost o 145% wartości inwestycji oraz wzrost o 186% w liczbie 

nowych miejsc pracy. Zaś w porównaniu do okresu sprzed pandemii, czyli do 2019 roku, w liczbie 

projektów nastąpił wzrost o 102%, w wartości inwestycji wzrost o 145%, a w liczbie nowych miejsc 

pracy wzrost o 159%. Powyższe dane najlepiej wskazują, że o stabilności i dużym potencjale 

polskiej gospodarki. Pomimo trwającej pandemii setki firm zdecydowały się na lokowanie 

inwestycji w Polsce. Planujemy kolejne działania, których celem jest wzmacnianie potencjału 

gospodarki Polski, aby stworzyć możliwie najkorzystniejsze warunku rozwojowe dla 

przedsiębiorców działających w naszym kraju.

Ponadto, pragnę poinformować, że resort finansów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

podatników, w tym przedsiębiorców, zaproponował zmiany w systemie podatkowym, w tym m.in.:

 obniżenia stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. w progu podatkowym 120 tys. zł, kwota wolna 

pozostanie na poziomie 30 tys. zł;

 pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego 

limitu dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. 

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu), dla 
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ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu), 

natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku);

 rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-nizszy-o-5-punktow-procentowych-

zmiany-w-systemie-podatkowym

Ministerstwo Finansów podejmuje też szereg działań, które ukierunkowane są na wspieranie 

przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. W obecnym stanie prawnym obowiązujące 

przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych umożliwiają zarówno małym jaki i średnim przedsiębiorcom korzystne 

rozwiązania podatkowe, które pomogą im się rozwijać i wchodzić na nowe rynki. Należą do nich 

m.in.: ulga na innowacyjnych pracowników, ulga B+R czy możliwość symultanicznego korzystania 

z preferencji IP Box i ulgi B+R, która umożliwia korzystanie jednocześnie z ulgi B+R przez podatnika 

osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że doniesienia medialne dotyczące przenoszeniu 

działalności gospodarczej do innego kraju ze względu na potencjalne korzyści podatkowe nie są 

nowe i miały już miejsce w przeszłości. Ministerstwo Finansów wypowiedziało się już w 2017 r., 

w podobnej sytuacji, sporządzając ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem 

spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium 

Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów, bez względu na 

miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast w sytuacji 

przeniesienia siedziby spółki poza Polskę wskazać należy przede wszystkim na obowiązujące 

przepisy dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej istniejące w umowach dotyczących 

eliminowania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi państwami 

(w kontekście ww. oświadczenia z Czechami oraz ze Słowacją), a także na art. 4 Konwencji 

wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu 

zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisanej w Paryżu dnia 

7 czerwca 2017 r. (dalej: „MLI”), dotyczący podmiotów o podwójnej siedzibie.

Przepis MLI przewiduje, że jeżeli z powodu postanowień umowy podatkowej, do której ma 

zastosowanie MLI, osoba inna niż osoba fizyczna ma siedzibę na terytorium więcej niż jednej 

umawiającej się jurysdykcji, właściwe organy umawiających się jurysdykcji będą starały się określić 

w drodze wzajemnego porozumienia, na terytorium której z umawiających się jurysdykcji dana 

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-nizszy-o-5-punktow-procentowych-zmiany-w-systemie-podatkowym
https://www.gov.pl/web/finanse/pit-nizszy-o-5-punktow-procentowych-zmiany-w-systemie-podatkowym
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osoba będzie uważana za mającą siedzibę dla celów takiej umowy podatkowej, mając na względzie 

miejsce położenia jej faktycznego zarządu, miejsce utworzenia lub inny sposób jej ustanowienia 

oraz wszelkie inne mające znaczenie okoliczności. Przy braku ww. porozumienia, dany podmiot nie 

będzie uprawniony do jakiejkolwiek ulgi lub zwolnienia od podatku przewidzianych w umowie 

podatkowej, do której ma zastosowanie MLI, chyba że w granicach oraz w taki sposób, które mogą 

zostać uzgodnione przez właściwe organy umawiających się jurysdykcji.

Od dnia 1 stycznia 2019 r., powyższe zasady obowiązują w zakresie umowy między Rzeczpospolitą 

Polską a Republiką Słowacką ws. unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od 

dochodu i majątku. Z uwagi na to, że Czechy nie przyjęły ww. rozwiązania (tzn. art. 4 MLI), 

w zakresie umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania obowiązuje reguła określania siedziby 

podmiotu w oparciu o miejsce sprawowania faktycznego zarządu. 

W każdym przypadku indywidualna ocena miejsca zarządu należy do organów kontrolnych, które 

mogą dokonywać ustaleń z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków dowodowych.

Ponadto, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiada nieograniczony 

obowiązek podatkowy i podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów. Samo 

zarejestrowanie działalności gospodarczej w innym kraju np. w Czechach czy Słowacji nie prowadzi 

do skutecznego wyłączenia opodatkowania w Polsce.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku

Olga Semeniuk
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
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