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Protokół czwartego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw 

 

 

W dniu 11 lutego 2022 r. odbyło się czwarte posiedzenie Senackiego Zespołu  

ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego tematem był „Chaos podatkowy, niepewność 

prawna, rosnące koszty działalności gospodarczej. Sytuacja małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce u progu roku 2022: Ocena – rekomendacje”.  

Przewodniczący zespołu, senator Adam Szejnfeld rozpoczynając posiedzenie podkreślił,  

że jego celem jak i kolejnych jest ocena sytuacji i przygotowanie dla rządu i parlamentu 

rekomendacji, które doprowadzą do poprawy bardzo niekorzystnej sytuacji w jakiej znaleźli 

się mali i średni przedsiębiorcy. Senator przekazał najnowsze dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, z których wynika, że aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest 2,2 mln 

przedsiębiorców. 99,8% tej liczby stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, z czego aż 97% 

to mikroprzedsiębiorstwa – czyli firmy zatrudniające do 10 pracowników. 2,2% to małe 

przedsiębiorstwa, zaś przedsiębiorstwa średnie to zaledwie 0,7%. Zaledwie 0,2% firm to 

wielkie koncerny, holdingi. Tymczasem większość stanowionego w Polsce prawa, zwłaszcza 

prawo pracy, została stworzona z myślą o tych gigantach. Analizując strukturę małych  

i średnich przedsiębiorstw, to spółki cywilne stanowią 1,42%, natomiast osoby fizyczne to aż 

80,51% aktywnych gospodarczo. To zatem maleńkie firmy, które muszą sobie radzić  

z administracją, księgowością i z podatkami.  

Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan oraz prezes Federacji 

Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski wypowiadali się o sytuacji w polskim systemie 

podatkowym, niestabilności prawnej i skutkach chaosu wywołanego przez wprowadzenie 

Polskiego Ładu dla przedsiębiorstw. Opierając się na wynikach badań systemów 

podatkowych przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

(OECD), która zrzesza 38 państw wysoko rozwiniętych, przekazali, że obecnie polski system 

podatkowy jest drugim najgorszym systemem na świecie. Do przepisów wprowadzających 

Polski Ład zgłoszono kilka tysięcy uwag, wszystkie jednak zostały odrzucone. Powstały 

zatem przepisy skomplikowane, niełatwe i budzące rozliczne wątpliwości. Polski Ład jest 



idealnym przykładem, jak nie powinno się wprowadzać zmian w przepisach podatkowych. 

Ten standard legislacyjny musi ulec zmianie.  

Senator Stanisław Lamczyk zwrócił uwagę, że szczególnie dotkliwym problemem dla 

polskich przedsiębiorstw jest skokowy wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu. 

Senator zaapelował o podejmowanie działań do rozproszenia energii, zwiększenia produkcji 

energii odnawialnej i prosumenckiej. Zwrócił uwagę na potrzebę zmian w prawie 

energetycznym, które w obecnym kształcie służy dużym, monopolistycznym podmiotom. 

Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP, 

podkreśliła, że przedsiębiorcy w Polsce działają w szczególnie trudnych warunkach już od 

dwóch lat. Małe i średnie przedsiębiorstwa borykały się z różnymi trudnościami 

spowodowanymi pandemią, od dłuższego czasu – z podwyżkami cen surowców. Na początku 

2022 roku nastąpiła gigantyczna kumulacja wyzwań, albowiem doszły drastyczne podwyżki 

cen energii elektrycznej i gazu, wzrost inflacji i dodatkowo jeszcze chaos związany  

z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu. 

Pan Robert Składowski z Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców  

i Pracodawców Przedsiębiorcy pl. odniósł się m. in. do akcji bilbordów ukazujących jakoby 

za wzrost cen energii elektrycznej o 60 % odpowiada polityka ekonomiczna Unii 

Europejskiej, która nakłada wysokie stawki za emisję CO2. Tymczasem 32% kosztów energii 

to jej produkcja, 32% to koszt wykorzystania sieci przesyłowych a 36% to podatki.  

To pokazuje, że Polacy są po prostu wprowadzani w błąd. Ponadto pan Składkowski uważa, 

że przy najwyższej od trzydziestu lat inflacji, może okazać się że za kilka miesięcy połowa 

małych i średnich przedsiębiorstw przestanie istnieć. 

Pan Wojciech Kruk, Prezes Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Gospodarczej 

uważa, że Polski Ład nie jest programem ekonomicznym lecz politycznym a jego twórcami  

są młodzi ludzie, bez koniecznego doświadczenia życiowego. Problemem polskiej gospodarki 

jest samozatrudnienie, co powoduje że mamy chorą strukturę zatrudnienia, dominują bowiem 

firmy jednoosobowe. Pan Kruk uważa, że najbardziej preferowaną formą pracy jest forma 

pracy rejenta, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Niepokojące jest 

też brak reakcji rządu na wzrost inflacji, której mogą nie przetrwać małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

Senator Wadim Tyszkiewicz uważa, że dopóki nie ulegnie zmiana ekipy rządzącej, 

dopóty nie należy oczekiwać większych zmian na lepsze. Trzeba zatem szukać doraźnych 

rozwiązań, które pomogą przetrwać małym i średnim przedsiębiorstwom. Trzeba  

w szczególności szukać sposobu ograniczenia wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, który 



bardzo boleśnie uderzył w sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Może to być np. pozew 

zbiorowy, aby umożliwić przetrwanie przez najbliższe 2 lata przedsiębiorcom.  

Pan Grzegorz Wilczewski reprezentujący spółkę Restauracje Staropolskie uważa, 

że istniejące ustawy VAT i CIT należy uchylić i napisać je na nowo. Kolejne nowelizacje 

tylko utrudniają, a nie ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawy podatkowe 

muszą być jasne i zrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego.  

Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej pan Marcin Chomiuk zwrócił uwagę 

uczestnikom posiedzenia, że największymi problemami są: ceny nośników energii, 

niestabilność prawa oraz brak odpowiedniej reakcji rządzących w czasach pandemii. Podał 

przykład przedszkola, w którym zaszczepiły się tylko 4 przedszkolanki na 20 tam 

zatrudnionych. Reszta wolała nie pracować i pozostać w domach na izolacji. W jego ocenie  

nie jest to normalna sytuacja. Jego zdaniem Państwo powinno interweniować w takich 

sytuacjach.  

Pani Małgorzata Wokacz-Zaborowska, Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 

reprezentująca jednocześnie Sztab Pomorskich Przedsiębiorców, który zrzesza  

14 przedsiębiorców z województwa pomorskiego, podkreśliła konieczność zrzeszania się 

przedsiębiorców. Przedsiębiorcy sygnalizowali sztabowi problemy, jakie stworzyła 

galopująca podwyżka energii i związane z tym bardzo silne naciski płacowe. Podobnie jak 

poprzednicy zwróciła się z apelem o stanowienie jasnych, prostych przepisów podatkowych.  

Pan Andrzej Wcisło reprezentujący Naczelną Izbę Lekarską zwrócił uwagę 

uczestnikom posiedzenia, że Polski Ład wprowadził nowe rozwiązania dla medyków, którzy 

są pracodawcami, określając dla nich ryczałt w wysokości 14 %. Jest to rozwiązanie, które 

wzbudziło sprzeciw naczelnej Izby Lekarskiej. Ponadto zbrakło regulacji dla tych medyków, 

którzy samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą np. stomatologów czy 

fizjoterapeutów. Na działalność takich podmiotów negatywnie oddziaływają rosnące koszty 

czynszów za wynajem lokali oraz koszty energii elektrycznej, szczególnie w gabinetach 

zabiegowych.  

Pan Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

zwrócił uwagę na rzecz, o której się nie mówi tj. że grozi nam zapaść pokoleniowa 

szczególnie widoczna wśród rzemieślników. Naukę w szkołach branżowych, w Polsce, 

pobiera 80 tys. młodzieży lecz brakuje dla nich warsztatów szkoleniowych. Szkoły zawodowe 

wraz z warsztatami ulokowanymi przy zakładach przemysłowych np. przy fabrykach 

samochodów zostały już dawno zlikwidowane. Już zaczyna brakować nauczycieli złotników, 

szewców czy rymarzy.  



Pan Kamil Rybikowski z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

zachęcał uczestników posiedzenia do kontaktów z Biurem Rzecznika, podkreślił, że rzecznik 

oponował przeciwko wprowadzaniu tak szerokich zmian do systemu podatkowego, 

postulował też wydłużenie vacatio legis o rok. Podkreślił, że wielu pracodawców straciło 

swoich pracowników. Jeśli ktoś już się przebranżowił z powodu kryzysu w swojej firmie  

w wielu przypadkach już do niej nie wróci. Problem ten dotyczy między innymi branży 

eventowej, sportowej oraz hotelarskiej. 

Prezes Północnej Izby Gospodarczej, pani Hanna Mojsiuk zwróciła uwagę na to, że 

wiele podmiotów gospodarczych nie radzi sobie z problemami administracyjnymi jakie 

wprowadził Polski Ład, w szczególności z księgowością. Prowadzenie działalności 

gospodarczej jest w nowych warunkach często nieopłacalne. Członkowie Izby Gospodarczej 

liczą na to, że rząd wycofa się z nietrafionych rozwiązań. 

Pan Szymon Witkowski reprezentujący Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

nawiązał do danych GUS, jakie na początku posiedzenia przytoczył senator Szejnfeld 

albowiem od 11 lat związek prowadzi badania dotyczące nastrojów przedsiębiorców tzw. 

„Busometr”. Skala nastrojów wśród badanych 580 przedsiębiorców, od stycznia bieżącego 

roku, jest rekordowo niska a jedyną grupą która na Polskim Ładzie skorzystała to doradcy.  

Uczestnicy posiedzenia apelowali o zmianę systemu stanowienia prawa w Polsce 

poprzez wprowadzenie ustawowego obowiązku przeprowadzania rzetelnych konsultacji 

społecznych projektowanych regulacji prawnych. 

Na zakończenie obrad przewodniczący zespołu senator Adam Szejnfeld podsumował 

postulaty i wnioski zgłoszone przez uczestników, z których najczęściej powtarzany dotyczył 

uchylenia lub przynajmniej zawieszenia przepisów Polskiego Ładu. Przewodniczący 

zapowiedział także przekazanie rekomendacji dla rządu. 

 

(P.B.) 


