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Szanowny Panie Premierze,

Dziatajqc w imieniu S4deckiej Izby Gospodarczej, kt6ra od ponad 30 lat zajmuje sig integracj4

Srodowiska gospodarczego w warunkach gospodarki wolnorynkowej, wyra?atrry glgbokie zaniepokojenie

przedstawionymi przezPanaza\oaeniami programu spoleczno-gospodarczego pt. ,folski tr-ad'w zakresie

dotyczqcym likwidacji ryczahowej skladki zdrowotnej omz pozbawienia os6b frzycznych prawa do

odliczenia czgsci skladki zdrowotnej od podatku dochodowego. W naszym przekonaniu wskazane

zaLokenia stoj4 w sprzecznoSci z ideami rozwoju gospodarczego, wsparcia przedsigbiorc6w i aktywizacji

spoleczeristwa, kt6re Pan wielokrotnie deklarowal.
Wedle naszej wiedzy i oceny pozbawienie os6b frzycnrych, w ramach programu ,folski tr-ad',

prawa do obniZenia podatku dochodowego o kwotg stanowiqc1 7,75Yo podstawy wymiaru skladki

zdrowotnej, przry jednoczesnej likwidacji sktadki ryczahowej, doprowadzi do nieodwracalnych

negatywnych skutk6w dla calej gospodarki oraz tysigcy przedsiEbiorc6w i pracownik6w, kt6rzy twotz1
ow? gospodark4 swoim wysilkiem i zaangazowaniem. W szczeg6lno6ci, przedmiotowe zmiany

doprowadz4 do utraty przez przedsigbiorc6w z polskim kapitalem kluczowej kadry inzynieryjno-

technicznej, w tym projektant6w, informatyk6w, technolog6w, menedzer6w produkt6w, inspektor6w

nadzoru, kierownik6w budowy, kierownik6w produkcji orazos6b wykonuj4cych zawody podobnego

typu.
Nalezy zatwaLyc, ile tego rodzaju kadra jest konieczna dla prawidlowego rozwoju i utrzymania

konkurencyjnoSci w odniesieniu do przedsigbiorc6w prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq wbrarvhach

produkcyjnych i uslugorvych. Kadra inzynieryjno-technicma odpowiada bowiem gl6wnie za kreowanie

produkt6w i tworzenie ,,lcFtow-how" w ramach przedsigbiorstwa, kt6ry stanowi bazg prowadzonej

sprzedafi i gt6wny czynnik zapev,rniajqcy konkurencyjnoSi na rynku wlaSciwym. Wynagrodzenia

wskazanych os6b w wigkszoSci przypadk6w ksztahuj4 sig na poziomie od kilku do kilkudziesiEciu tysigcy

zlotychmiesigcznie, co sprawia, 2e na skutek likwidacji'instytucji odliczenia skladki zdrowotnej osoby te

zostan4 pozbawione od kilkuset to kilku tysigcy zlotych miesigcznie. Cowigcej, Tnacz'na czqS6 kadry

inzynieryjno-technicznej wykonuje swoje zawody w ramach jednoosobowej dziatalnoSci gospodarczej,

rozliczajqc sig podatkiem liniowym w wysokoSci 19%. Pozbawienie tych os6b prawa do obniZenia
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podatku dochodowego o kwotg stanowi4c4 7,75Yo podstawy wymiaru skladki zdrowotnej w praktyce

bopro*adzi do podniisienia im podatku dochodowego o 40o/o w stosunku do stanu obecnego!

Zmniejszenie dochodu ,r.tto kl,t.rowej kadry inzynieryjno-technicmej doprowadzi do zwigkszenia

oczekiwari piacowych tych os6b w stosunku do pracodawc6w (zleceniodawc6w). Przedsigbiorcy

z polskim kapitalem nie s4 w stanie zaspokoii tego rodzaju oczekiwari, szczeg6Inie w okresie trwaj4cej

pandemii, poniewa:Z obecnie ztrudemstarajq siE utrzymalna rynku.W nvi4zku ztymznacznaczgfil

ladry inzynieryjno-technicznej wyjedzie do kraj6w lepiej rozwinigtych, kt6re zapewniaj4 wy?sze

*ynugroArenia-i mniejsze oAiiEz"iia podatkowe. Ponadto, osoby, kt6re nie zdecyduj4 sig na Wiazd,
tortuiq przejgte prt"i dziatajqce w Polsce korporacje migdzynarodowego oparte na obcym kapitale,

poniewi tyiko one bgd4 w stanie w obecnych czasach pozwolid sobie na pokrycie spadku dochod6w

pracownik6w (zleceniobiorc6w) z wlasnych Srodk6w.

Maj qc na uwadze powy1sze, zapowiedziane zmiany uderz4 w kluczowq gaNqz gospodarki, kt6r4

jest przemysl. Negatywny wplyw iEdzie szczeg6Inie dotkliwy dla grupy malych i Srednich

przeaiiguiorcbw z p"otrt i*-t upiiaiem. zamiast pomocy ze strony Rz4du, kt6rej maj4 prawo oczekiwad,

Lt ry^i1u,oni kolejn4 przeszkodg, kt6ra moze dbprowadzi6 do bankructwa lub co najmniej stagnacji dla

tysigcy przedsigbiorc6w.
kolejn4- grup4 zawodow4 naleaqcq do tav. klasy Sredniej, kt6ra zostanie istotnie dotknigta

zapowiedzfiytni znianami, s4 iekarre. Jest faktem powszechnie znarym, 2e nasz kraj boryka sig

z jeficytem lekarry,kt6ry pogtgtia sig z roku na rok gl6wnie ze wzglEduna podejmowanie pruezpolskich

lekarzy pracy * i*y"h^ krajach na skutek wyaszych wynagrodzeri i korzystniejszych rorwiqzaft

fiskalnych. Zaproponowane romviqzanie w zakresie sktadki zdrowotnej doprowadzi do drastycznego

poglgbienia *rku2arr"go powyZej deficytu, poniewaZ dochody netto wigkszoSci lekatzy znacznie spadn4,

Lo ,rilwatpliwie zachg"ci ich do posrukiwania zatrudnienia w krajach, gdzie paristwo bardziei docenia ich

pracg i nie zwigksza obciqleri podatk6w o kilkadziesi4t procent.
podkreslenia wymaga przry tym, i2 irne rorwiqzania zaproponowane w ramach programu ,?olski

tr-ad', takie jak podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz rwiEkszenie drugiego progu podatkowego,

wZaden spos6b nie r6wnowazq negatywnych-konsekwencji likwidacji instytucji ryczaNtowej skladki

zdrowotnej oraz instytucji odlicziniaitctadt<i zdrowotnej od podatku dochodowego. Mozna wrEcz odniesd

wrazenie, ze stano#4 ott" jedynie pr6bg odwr6cenia uwagi od zrvigkszenia obci4Zeri podatkowych za

pomoc4 pozbawienia' os6b frzycmych prawa do obniZenia podatku dochodowego o czE36 skladki

zdrowotnej.
pragniemy zvtroci1 uwagg na bardzo wazny fakt rozrostu w Polsce administracii, a co z tym

bezpoSrednli o tii4run" biurokracji. Naklady na administracjg w Polsce wynosz4 okolo 25 mld zf tocztie.
poziom zarobk6w, pewnoSi zatrudnienia, niestabilnoSd prawa powoduj 4, 2e aparut ma sig doskonale i
wcie;zsig powigksza. WiEkszo56pracy urzgdnik6w stanowi4 dzialaniapozorne, kt6rych celem jest jedynie

uzasadnienie swojej u;ryiecznoSci. tnnymi slowy urzgdnicy w pocie czola zmieniaj4 przepisy, produkuj4

tony rozporzqdzei, uttO* wykonawczych, zaleceri itp. tylko po to, by je zmieniad iprodukowai'
poniewaz ten os4d mo2eby6 krzywdz1cy nalehaloby przeprowadzil audyt strategicmy i sprawdzid, kt6re

a* ,\
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struktury dobrze wykonuj4 swoje zadania, ajakie wymagaj4 zmiany. Dotychczas takiego badania

prawdopodobnie nie przeprowadzono. Polak6w obsluguje przeszlo p6lmilionowa armia urzgdnik6w

dnatajacych wtrzech struLturach: administracji rz4dowej, paristwowej i samorz4dowej. Jak wynika ze

statysiylrGUS w ubiegtym roku w sektorze administracji publicznej, obronie narodowej izabezpieczenia

,poi".Ln"go pru.o*ul,o 525 tys. os6b. W samej Stuzbie Cywilnej, korpusie zawodowych urzgdnik6w

maj4cych pracowa6 w urzgdach centralnych na rzecz paristwa bez wzglEdu na to, kt6ra opcja polityczna

rptu*.r.1" wNadzg, zatrudnionych jest obecnie okolo 120 tys. os6b. Rozrostowi aparatu biurokratycznego

panstwa idealnie sprzyjaniestabilno56 stanowionego w Polsce prawa. Urzgdnikom cotaz trudniej polapad

rig * szybko zmieniijqcych sig przepisach, wciql powstaj4 braki kadrowe itrzeba zatrudnial kolejnych

iioraz io nowych specjalist6w. To samo nakrgcaj4ca sig machina zmieruaj4ca w kierunku przepaSci.

W takich warunkacl jest bardzo trudno stabilnie pracowa6 przedsigbiorcom. W ostatnich latach

zqmujemy sig przede wszystkim poznawaniem nowych przepis6w, produkowaniem dokument6w

i bojami zaparatembiurokratycznym. Obiecywanemvprzez kolejne ekipy rzqdowe ogtaniczeniu aparatu

biuiokratyc tnego mialo sluzy6 wdrozenie Swiadczenia uslug publicznych drog4 elektroniczn4,

zpominigciem-fizycznej obecnoSci petenta wurzgdzie. Polskajednak wciaglzyiew Swiecie administracji

papierowej
W zwiqrku z povty1szym proponujemy nastgpuj4ce rozwi1zania, kt6re pozwol4 na ograniczenie

opisanych povty Zej negatywnych skutk6w przedmiotowego tonxiqzaria:

1. Objgcie kwot4 woln4 od podatku wszystkich os6b fizycznych,niezaleimie odir6dla przychod6w i
spo sobu r ozliczeh po datkowYch;

2. Wprowadzenie limitu dochod6w, w stosunk6w do kt6rych znajduje zastosowanie zakaz odliczenia

skladki zdrowotnej od podatku dochodowego, z jednoczesnym pozostawieniem prawa do odliczenia

skladki zdrowotnej od podatku dochodowego powyZej przedmiotowego limitu (analogicznie do

rorwi4zaria funkcjonuj4cego w zakresie dotyczqcym skladek na ubezpieczetia spoleczne);

'!-",

3. Stopniowe ograniczanie mozliwoSci odliczenia skladki zdrowotnej od podatku dochodowego

na przestrzeni kilku lat.

4. WdroZenie odczuwalnego dla przedsigbiorc6w'odbiurokratyzowania gospodarki, poprzez wsp6lne

dzialanie przedsiEbiorc6w i urzgdnik6w ,,w domniemaniu wzajemnego zaufania" w prowadzeniu

dzialafi na rzecz interesu publicznego. (W przypadku jego zlanania wyciagnigcie wszelkich

konsekwencji w stosunku do strony lami4cej t4 niepisan1zasadq).

33-300 Nowy Sqcz, ul.Zielona 27
tel. (18) 547 21 02, ('t8) 547 21 03

www.siq.orq.pl, e-mail: biuro@siq.orq.pl

Bank Pekao S.A. 85 1240 4748 1 1 1 1 0000 4873 9036
NtP 734-10-02-802, KRS 0000043252, REGON 004423720

illll fo.oh^^t anm/QadankalzhaGnennr{areza



$qileska lzba Gosrudargza
llowy $Acz Ghamler of Gommerge

SIG jest czlonkiem
Krajowej lzby Gospodarczej od 1990r'

Zzeszenia M i gdzy n aiod owych P zewo2 n i k6w D ro g owych od 20 0 3 r' .f:$i':'*ft

5. Aktywna i skuteczna obrona interes6w gospodarczych polskich firm w Unii Europejskiej, zar6wno

producent6w, jak i uslugodawc6w np. w przypadku Pakietu Mobilnosci. Dzialanie te musz4 by6

,k rt""rn" i realizowane w spos6b taki, jak robi4 to rzqdy innych Paristw.

6. pilne utworzenie i powolanie instytucji Rzecznika Interesu Gospodarczego niezbgdnego dla

zabezpieczenia interes6w Skarbu Paristwa. Administracja urzgdnicza przed kt6r4 postawione s4

odpowiedzialne zadaria,te|musi by6 objgta mozliwosci4 kontroli i nadzoru w swietle interesu Skarbu

Patistwa.

Zpowuhaniem,

Prosimy o wzigcie powylszych propozycji pod uwagq w ramach prac nad projektami ustaw

wdrazaj4cych program,,P olski tr-ad' .

Niniejsze pismo przesytamy r6wnie2 do Posl6w z naszego regionu, tak aby oni mogli czynrie

w1qczy(, sig w prace nai rotwiqnuriami chroni4cymi polsk4 klasg sredni4 i przedsigbiorc6w z polskim

kapitalem.

Natomiast jako aktywni pracodawcy i przedsigbiorcy, deklarujemy peln4 gotowo66 do

merytorycznej wsp6lpracy w przygotowaniu torwiEzafi gospodarczych, kt6re odpowiedz4 na

najwa2niej s ze wspolczesne wyzwania stoj 4c e ptzed Polsk4'

t7;&
Pawel Kukla
Prezes

S4deckiej Izby GosPo datczej

w Nowym S4czu
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Do wiadomoSci:

Rafal Bochenek, ul. tr-ukasza G6rnickiego I,32-600 OSwigcim
EwaFilipiak, ul. Putka 5,34-100 Wadowice
Filip Kaczyriski, Plac JanaPav,ilall 8, 34-1OO'Wadowice

Krzysztof Janusz Kozik, ul. tr ukasza G6rnickiego 1,32-600 OSwigcim
Wladyslaw Kurowski, ul. Rynek 20,32-400 MySlenice

Dorota Niedziela, ul. Rynek 21, 32-650 KEty
Marek Polak, ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrych6w
Marek Sowa, ul. Maty Rynek 9lok. 4,32-600 O5wigcim
Andrzej Adamczyk, ul. Rynek 7,32-065 Krzeszowice

Konrad Berkowicz, ul. Czysta 10,31-l2l Krak6w
Elzbieta Duda, ul. Slomnicka 2, 32-043 Skala
Maciej Gdula, ul. Pawia 8 lok. 4,31-154 Krak6w
Daria Gosek-Popiolek, ul. Gertrudy 14lok. 2,3I-048 Krak6w
Jaroslaw Gowin, Aleja Juliusza Slowackiego 48 lok. 1,30-037 Krak6w
Pawel Kowal, ul. Karmelicka32 oficyna I p., 31-128 Krak6w
Aleksander Mi szalski, ul. Karmel icka 32, 3 l - 128 Krak6w
Jacek Osuch, ul. Rynek 29,32-300 Olkusz
Ireneusz RaS, ul. Osiedle Ztotej Jesieni 6 lok. 34,31-826 Krak6w
Boguslaw Sonik, ul. Grodzka2T lok.1, 31-001 Krak6w
Agnieszka Scigaj, ul. Batoreg o 2, 31 - 1 3 5 Krak6w
Ryszard Terlecki, ul. Retoryka7,31-108 Krak6w
MalgorzataWassermann, ul. Wilhelma Feldmana 4lok. 3, 31-130 Krak6w
Barbara BartuS, ul. Ks. Swieykowskiego 3 lok. 3, 38-300 Gorlice

.Jan Duda, ul. Jagielloriska 29 lok. 13, 33-300 Nowy S4cz

Andrzej Gut-Mostowy, ul. Kolejowa 23,34-400 Nowy Targ

Wieslaw Janczyk, ul. W4ska 2,34-600 Limanowa
J agna Mar cztilajti s - Walczak, ul. Karme licka 32, 3 | - | 28 Krak6w
Arkadiusz Mularczyk, ul. Rynek 10 lok. 5, 33-300 Nowy S4cz

Urszula Nowog6rska, ul. M.B. Bolesnej 10a,34-600 Limanowa
Anna Paluch, ul. KoScielna4,34-400 Nowy Targ
Edward Siarka, Al. Tysi4clecia 35, 34-400 Nowy Targ

Patryk Wicher, ul. Kolejowa (Dworzec PKP) 15, 33-300 Nowy S4cz

Urszula Augustyn, ul. Walowa 29,33-100 Tarn6w
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Stanistaw Bukowiec, ul. Biala 21,32-700 Bochnia

Norbert Kaczmarczyk, ul. Parkowa 10, 32-100 Proszowice

Wladyslaw Kosiniak-K amy sz, ul. Pilsudskiego 5, 3 3- 1 00 Tarn6w

Wieslaw Krajewski, ul. Spadowa 8, 33-200 D4browa Tarnowska

Anna P ieczarka, Plac S obie skie go 2, 33 - I 00 Tarn6w

Urszula Rusecka, ul. KopemikaT A lok. 1, 32-020'Wieliczka

Piotr Sak, ul. Walowa 2 lok. 16, 33-100 Tarn6w

J ozefa Szczur ek-Zelazko, ul. Oko cimska 2, 3 2- 8 0 0 Brze sko
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