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Abstrakt
W artykule spróbujÚ wykazaÊ prawdziwoĂÊ hipotezy, ĝe nowa konstytucja biznesu jest daleka od
oczekiwañ przedsiÚbiorców oraz teorii przedsiÚbiorczoĂci. Analiza prawno-porównawcza pokaĝe, ĝe
zawiera ona niewielkie modyfikacje w stosunku do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaïalnoĂci gospodarczej. Jest nawet istotnym regresem w stosunku do tzw. ustawy Wilczka, mimo ĝe
reklamowano jÈ jako powrót do liberalnych zasad uïatwiajÈcych prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej. Gïównym ograniczeniem zmian jest polski system emerytalny i to on musi byÊ silnie zreformowany dla potrzeb dynamizacji przedsiÚbiorczoĂci w Polsce. PrzedstawiÚ propozycjÚ zmian tego
systemu, aby mógï on sprzyjaÊ rozwojowi biznesu i powstrzymaï obecnie bardzo juĝ prawdopodobne
bankructwo systemu emerytalnego, którego zobowiÈzania z tytuïu przyszïych emerytur wynoszÈ
blisko 5 bilionów zïotych.
Sïowa kluczowe: konstytucja biznesu, dziaïalnoĂÊ gospodarcza, przedsiÚbiorstwo, system emerytalny

Restrictions on the liberalization of the business constitution
Abstract
In the article, I will try to prove the truth of the hypothesis that the new business constitution
is far from the expectations of entrepreneurs and the theory of entrepreneurship. The legal and
comparative analysis will show that it contains minor modifications to the Act of 2 July 2004 on the
freedom of economic activity. It is even a significant recession in relation to the so-called Wilczek’s
Law, despite the fact that it was advertised as a return to liberal rules facilitating business operations.
The main limitation of changes is the Polish pension system and it must be strongly reformed for the
needs of enterprise dynamization in Poland. I would like to propose changes to this system so that
it would be conducive to the development of business and stopped the very likely bankruptcy of the
pension system, whose liabilities due to future pensions amount to nearly PLN 5 billion.
Keywords: business constitution, economic activity, enterprise, pension system
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Wprowadzenie
Pakiet ustaw, potocznie zwany „konstytucjÈ biznesu”, zostaï wprowadzony
wbĝycie w okresie nieposzanowania i nieprzestrzegania Konstytucji RP z 1997 r.
Ta sytuacja nasuwa szereg wÈtpliwoĂci, czy ustawodawca nie zastosowaï okreĂlenia „konstytucja” ironicznie w stosunku do nowych ustaw, od razu przedstawiajÈc
swój stosunek do nich i do materii, które regulujÈ. NiewÈtpliwe, przy bliĝszej
analizie, której dokonam w niniejszej pracy, okazuje siÚ, ĝe w porównaniu zbustawami dotyczÈcymi dziaïalnoĂci gospodarczej z lat 1988–2018 ustawa – prawo
przedsiÚbiorców, naczelna czÚĂÊ konstytucji biznesu, w przewaĝajÈcej mierze jest
tylko pozornie postÚpowa. Moĝna Ămiaïo zaryzykowaÊ stwierdzenie, ĝe wprowadzenie pakietu nowych ustaw byïo chwytem marketingowym ustawodawcy,
majÈcym na celu nastawiÊ przychylnie do niego grupÚ wyborców, jakÈ sÈ przedsiÚbiorcy. W rzeczywistoĂci naiwne jest stwierdzenie, ĝe nowy pakiet ustaw,
pozornie tylko innowacyjny, pobudzi przedsiÚbiorców do dziaïania w sytuacji, gdy
w kraju panuje najwiÚksza od trzydziestu lat niestabilnoĂÊ prawa i lekkomyĂlne
uchwalanie wbekspresowym tempie ustaw zmieniajÈcych najwaĝniejsze gaïÚzie
prawa. Obecny rzÈd, tak jak i poprzednie, boryka siÚ z jednym najwiÚkszych problemów polskiej gospodarki, czyli z niewydolnym systemem emerytalnym, który
oddziaïuje bardzo negatywnie na przedsiÚbiorstwa. RozwiÈzanie tego problemu
i zaproponowanie innowacyjnego systemu emerytalnego nie tylko poprawiïoby
sytuacje materialnÈ emerytów, lecz takĝe miaïoby pozytywny wpïyw na polskie
przedsiÚbiorstwa.

1. Pozory postÚpowoĂci konstytucji biznesu w regulacji
dziaïalnoĂci gospodarczej w warunkach ïamania Konstytucji
RP z 1997 r.
Ustawodawca ma obecnie spory problem z terminem „konstytucja”. Z jednej
strony uwaĝa go za obrazoburczy termin, z drugiej zaĂ naduĝywa tego terminu
do róĝnego rodzaju pakietów ustaw. Stosunek obecnego rzÈdu do tego terminu
nasuwa wiÚc kilka zasadniczych wÈtpliwoĂci co do potencjalnej skutecznoĂci
pakietu ustaw nazywanych popularnie przez rzÈd „konstytucjÈ dla biznesu”.
Pierwsza jest taka, ĝe pod terminem „konstytucja” partia rzÈdzÈca moĝe rozumieÊ zupeïnie coĂ innego niĝ nauki prawne. Sam fakt, ĝe sama ustawa zasadnicza nie jest ostatnio zbyt przestrzegana, obywatele doznajÈ szykan ze strony
policji za naduĝywanie tego niecenzuralnego sïowa, nie wróĝy dobrze pakietowi
ustaw okreĂlanych jako konstytucja biznesu. Wszystkie badania barier dziaïania przedsiÚbiorców na pierwszych miejscach umieszczajÈ brak ich zaufania
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do systemów prawa, bardzo czÚsto zmienianego i dowolnie interpretowanego
przez organy pañstwa. Tymczasem „konstytucja” musi byÊ instytucjÈ wzglÚdnie
trwaïÈ, dïugookresowÈ, skaïÈ, na której moĝna bezpiecznie planowaÊ i budowaÊ
dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ. Druga wiÚc wÈtpliwoĂÊ wynika stÈd, ĝe przestrzeganie nowych ustaw przez wïadzÚ moĝe byÊ równie wÈtpliwe jak przestrzeganie
obecnej ustawy zasadniczej. Wprawdzie we wspóïczesnej ekonomii triumf ĂwiÚci
ekonomia behawioralna, zakïadajÈca, ĝe zachowania ludzkie sÈ bardzo nieracjonalne (Thaler, 2018), to jednak przedsiÚbiorcy, w swoich obawach o „ïamanie”
konstytucji, sÈ akurat bardzo racjonalni (Noga, 2011). I trzecia najwaĝniejsza:
w obecnej koncepcji pañstwa prawa nie zmierza siÚ do tworzenia niezaleĝnych
instytucji, kontrolowanych przez niezaleĝne sÈdownictwo, lecz raczej odwrotnie:
nawet takie konstytucyjne niezaleĝne organa jak Trybunaï Konstytucyjny, SÈd
Najwyĝszy czy Narodowy Bank Polski podporzÈdkowuje siÚ caïkowicie partii rzÈdzÈcej. Taka sytuacja przekïada siÚ bardzo silnie na zachowanie mikro, maïych
ib Ărednich przedsiÚbiorców, których inwestycje spadïy w roku 2016, natomiast
wblatach 2017–2018 bardzo powoli rosnÈ o 3–5%, co jest anomaliÈ w skali Ăwiatowej i w historii biznesu, poniewaĝ przy wzroĂcie PKB o 4–5% takie inwestycje
zazwyczaj rosnÈ w tempie dwucyfrowym (Koěminski i in., 2017, s. 667).
Ponadto ostatnie lata (okres 2015–2018) nie dostarczajÈ teĝ pozytywnych
argumentów dla biznesu, co pokazujÈ Ăwiatowe rankingi przedsiÚbiorczoĂci.
Zb dostÚpnych najnowszych rankingów Ăwiatowych instytucji takich jak Doing
Business 2019 Banku ¥wiatowego widaÊ, ĝe pomimo dobrej koniunktury pozycja
Polski spadïa z miejsca 27. w 2017 r. do miejsca 33. w 2018 roku. Podobnie w rankingu Index of Economic Freedom, mimo ogólnej oceny na tym samym poziomie,
nawet z niewielkim wzrostem w stosunku do poprzedniego roku – ogólna ocena
za rok 2018 to 68,5% przy 68,3% w roku 2017 – juĝ ocena efektywnoĂci systemu
sÈdowniczego spadïa o 1,4 punktu procentowego w stosunku do 2017 roku1. Jak
pokazujÈ badania przytoczone w podrozdziale 2, niestabilnoĂÊ prawa to druga
wbkolejnoĂci bariera w prowadzeniu wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej. Brak stabilnoĂci, niezawisïoĂci sÚdziowskiej negatywnie wpïywa na rozwój przedsiÚbiorczoĂci. Wedïug wiÚkszoĂci teorii przedsiÚbiorczoĂci praworzÈdnoĂÊ to warunek
sine qua non silnego rozwoju gospodarczego (Kuratko, 2016; CieĂlik, 2006; 2014;
Glinka i Gudkova, 2011).
Analiza prawno-porównawcza tzw. konstytucji biznesu, która weszïa wbĝycie
30 kwietnia 2018 r. i skïada siÚ z pakietu piÚciu ustaw, wskazuje na kolejne
rozczarowania i systemowe trudnoĂci liberalizacji dziaïalnoĂci gospodarczej.
Konstytucja biznesu to:
1

https://www.heritage.org/index/visualize?cnts=poland&type=11
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– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiÚbiorców (Dz.U.2018.646
zbdnia 30.03.2018), dalej „pr. przed.”;
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzajÈce ustawÚ Prawo
przedsiÚbiorców oraz inne ustawy dotyczÈce dziaïalnoĂci gospodarczej
(Dz.U.2018.650 z dnia 30.03.2018);
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Maïych i ¥rednich
PrzedsiÚbiorców (Dz.U.2018.648 z dnia 30.03.2018);
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
ob DziaïalnoĂci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla PrzedsiÚbiorcy2
(Dz.U.2018.647 z dnia 30.03.2018), dalej „ustawa o CEIDG”;
– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiÚbiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2018.649 z dnia 30.03.2018).
Nie jest to niestety ustawa w duchu tzw. ustawy Wilczka (tj. ustawy zbdnia
23bgrudnia 1988 r. o dziaïalnoĂci gospodarczej, Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 –bwbpierwotnym brzmieniu). Bardziej w ujÚciu propagandowym ma byÊ w tym duchu niĝ
jest niÈ w rzeczywistoĂci ze wzglÚdu na ograniczenia liberalizacji, na czele gïównie eksponowanym w tym artykule ograniczeniu wynikajÈcym z systemu emerytalnego. Sama zaĂ ustawa Prawo przedsiÚbiorców to poszatkowana poprzednia
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaïalnoĂci gospodarczej (Dz.U.2017.2168
t.j. z dnia 2017.11.24, dalej „u.s.d.g”.) z kilkoma kosmetycznymi poprawkami. Co
wiÚcej: zawirowania wokóï art. 18 pr. przed. (tzw. ulga na start) pokazujÈ pewien
paradoks. Konstytucja biznesu zaczyna siÚ bowiem gïównie koncentrowaÊ na problemie ZUS-owskim zamiast na tytuïowym biznesie. Najwaĝniejszym problemem
i najwiÚkszÈ blokadÈ w polskim biznesie okazuje siÚ system emerytalny.
Podczas gdy ustawa Wilczka skïadaïa siÚ z piÚciu stron (ostatecznie po nowelizacjach rozrosïa siÚ do 19 stron), z czego dwie strony to zmiany w przepisach
obowiÈzujÈcych i przepisy przejĂciowe, to konstytucja biznesu jest pakietem aĝ
piÚciu ustaw. Owszem, sÈ w niej przepisy, których nie byïo w ustawie z 1988br.,
a które sÈ relewantnÈ czÚĂciÈ prawa gospodarczego, ale zamiast prawdziwej
ich nowelizacji otrzymaliĂmy metodÈ „kopiuj–wklej” stare przepisy z u.s.d.g.
CaïkowitÈ nowoĂciÈ jest jedynie powoïanie nowej instytucji w postaci Rzecznika
Maïych i ¥rednich PrzedsiÚbiorstw. Na pierwszego rzecznika zostaï powoïany
wbczerwcu ubiegïego roku Adam Abramowicz, jest wiÚc zbyt wczeĂnie, by oceniaÊ funkcjonowanie tej nowej instytucji.
2

Nazwa Punkt Informacji moĝe wprowadzaÊ w bïÈd, gdyĝ w istocie jest to nowy kanaï komunikacji sïuĝÈcy informacjami ogólnymi, a nie, jak mogïoby siÚ zdawaÊ instytucjÈ, w której moĝna
uzyskaÊ poradÚ.
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Tabela 1. Definicja „dziaïalnoĂci gospodarczej” w ustawach z lat 1988–2018
Definicja „dziaïalnoĂci gospodarczej”
Ustawa z 23.12.88
o dziaïalnoĂci gospodarczej
(wersja pierwotna
– Dz.U. 1988 nr 41
poz. 324)

Art. 2 ust. 1. – DziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ w rozumieniu ustawy
jest dziaïalnoĂÊ wytwórcza, budowlana, handlowa i usïugowa,
prowadzona w celach zarobkowych i na wïasny rachunek
podmiotu prowadzÈcego takÈ dziaïalnoĂÊ.

Ustawa z dnia
19 listopada 1999
– Prawo dziaïalnoĂci
gospodarczej
(Dz. U. 1999 nr 101
poz. 1178 tj. ze zm.)

Art. 2. ust. 1. – DziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ w rozumieniu ustawy
jest zarobkowa dziaïalnoĂÊ wytwórcza, handlowa, budowlana,
usïugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja
zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany
i ciÈgïy.

Ustawa z 02.07.2004
o swobodzie dziaïalnoĂci
gospodarczej
(Dz.U.2017.2168 t.j.
z dnia 2017.11.24)

Art. 2. – DziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ jest zarobkowa dziaïalnoĂÊ
wytwórcza, budowlana, handlowa, usïugowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze zïóĝ, a takĝe
dziaïalnoĂÊ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany
i ciÈgïy.

Ustawa z 06.03.2018
Prawo przedsiÚbiorców
(Dz.U.2018.646
z dnia 2018.03.30)

Art. 3. – DziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ jest zorganizowana
dziaïalnoĂÊ zarobkowa, wykonywana we wïasnym imieniu
i w sposób ciÈgïy.

½ródïo: opracowanie wïasne.

Konstytucja biznesu znaczÈca poprawia definicjÚ z u.s.d.g., gdzie zamiast
definicji opisowej mieliĂmy tylko wyliczenia. Niestety w dalszej czÚĂci ustawy
(art. 22 pr. przed.) pojawia siÚ problem. Ustawodawca ïamie wprowadzonÈ przez
siebie zasadÚ ciÈgïoĂci, pozwalajÈc przedsiÚbiorcy (pod pewnymi warunkami) na
zawieszenie dziaïalnoĂci na czas nieokreĂlony. Chodzi w praktyce o to, by otworzyÊ furtkÚ do wyrejestrowania siÚ z ZUS i NFZ (CieĂlik, 2018).
Definicja przedsiÚbiorcy pozostaïa prawie niezmieniona. Ustawa nie porusza kwestii przedsiÚbiorców zagranicznych, odsyïajÈc do ustawy z dnia 6 marca
2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiÚbiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Naleĝy w tym punkcie zgodziÊ siÚ ze stanowiskiem opisanym w uzasadnieniu do
ustawy, ĝe zawarcie przepisów o przedsiÚbiorcach zagranicznych w u.s.d.g. prowadziïo do jej przeregulowania, a równoczeĂnie podmioty zagraniczne byïy i tak
zmuszone do siÚgania do uchylonej juĝ ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Ăwiadczeniu usïug na terytorium Rzeczypospolitej.

Sandra Baranowska, Ograniczenia liberalizacji konstytucji biznesu

111

Tabela 2. Definicja „przedsiÚbiorcy” w ustawach z lat 1988–2018
Definicja „przedsiÚbiorcy”
Ustawa z 23.12.88
o dziaïalnoĂci
gospodarczej
(wersja pierwotna
– Dz.U. 1988 nr 41
poz. 324)

Art. 2. ust. 2 – Podmiotem prowadzÈcym dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ,
zwanym dalej „podmiotem gospodarczym”, moĝe byÊ osoba
fizyczna, osoba prawna, a takĝe jednostka organizacyjna niemajÈca
osobowoĂci prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa,
jeĝeli jej przedmiot dziaïania obejmuje prowadzenie dziaïalnoĂci
gospodarczej.

Ustawa z dnia
19 listopada 1999
– Prawo dziaïalnoĂci
gospodarczej
(Dz.U. 1999 nr 101
poz. 1178 tj. ze zm.)

Art. 2. ust. 2 – PrzedsiÚbiorcÈ w rozumieniu ustawy jest osoba
fizyczna, osoba prawna oraz niemajÈca osobowoĂci prawnej
spóïka prawa handlowego, która zawodowo, we wïasnym imieniu,
podejmuje i wykonuje dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, o której mowa
w ust. 1.
Art. 2. ust. 3. Za przedsiÚbiorców uznaje siÚ takĝe wspólników
spóïki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dziaïalnoĂci
gospodarczej, o której mowa w ust. 1.

Ustawa z 02.07.2004
o swobodzie
dziaïalnoĂci
gospodarczej
(Dz.U.2017.2168 t.j.
z dnia 2017.11.24)

Art. 4. ust. 1 – PrzedsiÚbiorcÈ w rozumieniu ustawy jest osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebÚdÈca osobÈ
prawnÈ, której odrÚbna ustawa przyznaje zdolnoĂÊ prawnÈ
– wykonujÈca we wïasnym imieniu dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ.
Art. 4. ust. 2. Za przedsiÚbiorców uznaje siÚ takĝe wspólników
spóïki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dziaïalnoĂci
gospodarczej.

Ustawa z 06.03.2018
prawo przedsiÚbiorców
(Dz.U.2018.646
z dnia 2018.03.30)

Art. 4. ust. 1 – PrzedsiÚbiorcÈ jest osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna niebÚdÈca osobÈ prawnÈ, której
odrÚbna ustawa przyznaje zdolnoĂÊ prawnÈ, wykonujÈca dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ.
Art. 4 ust. 2 – PrzedsiÚbiorcami sÈ takĝe wspólnicy spóïki cywilnej
w zakresie wykonywanej przez nich dziaïalnoĂci gospodarczej.

½ródïo: opracowanie wïasne.

Przed przejĂciem do omówienia zasad z konstytucji biznesu warto najpierw
umiejscowiÊ jÈ we wïaĂciwiej gaïÚzi prawa. BÚdzie to miaïo ogromne znaczenie
dla interpretacji naczelnej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Konstytucja biznesu reguluje stosunki miÚdzy przedsiÚbiorcÈ (podmiotem
prywatnym) a urzÚdnikiem/organem wïadzy pañstwowej (podmiotem publicznym). W takim stosunku nie ma równoĂci stron, dominuje organ wïadzy pañstwowej. Ze wzglÚdu na obszar regulacji konstytucja biznesu w ogromnej wiÚkszoĂci (przepisy prawa publicznego i prywatnego mogÈ znajdowaÊ siÚ w jednej
ustawie) przynaleĝy do prawa publicznego, a w prawie publicznym wolno tylko
to, na co pozwala ustawa. Z tego wzglÚdu zasada z art. 8 w peïni zadziaïa tylko
w prawie prywatnym, np. w stosunkach miÚdzy przedsiÚbiorcami. W ustawie
Prawo przedsiÚbiorców jest to piÚknie brzmiÈca zasada, ale w istocie pozostanie
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w gïównej mierze martwa. OczywiĂcie do relacji przedsiÚbiorca–urzÚdnik majÈ
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks PostÚpowania
Administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05, dalej „k.p.a.”) i tu okazuje siÚ, ĝe czÚĂÊ fundamentalnych zasad majÈcych chroniÊ przedsiÚbiorcÚ wprowadzonych reformÈ z 2018 r. juĝ w polskim porzÈdku prawnym byïa i to wïaĂnie
w k.p.a. (zob. tabela 3).
Tabela 3. Porównanie czÚĂci zasad z pr. przed. z zasadami ogólnymi z k.p.a.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiÚbiorców (Dz.U.2018.646
z dnia 2018.03.30)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks PostÚpowania Administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05)

art. 11.
[Zasada przyjaznej interpretacji przepisów]
1. Jeĝeli przedmiotem postÚpowania przed organem
jest naïoĝenie na przedsiÚbiorcÚ obowiÈzku bÈdě
ograniczenie lub odebranie uprawnienia,
a w sprawie pozostajÈ wÈtpliwoĂci co do treĂci
normy prawnej, wÈtpliwoĂci te sÈ rozstrzygane
na korzyĂÊ przedsiÚbiorcy, chyba ĝe sprzeciwiajÈ
siÚ temu sporne interesy stron albo interesy
osób trzecich, na które wynik postÚpowania ma
bezpoĂredni wpïyw.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siÚ, jeĂli wymaga tego
waĝny interes publiczny, w tym istotne interesy
pañstwa, a w szczególnoĂci jego bezpieczeñstwa,
obronnoĂci lub porzÈdku publicznego.

art. 7a.
[Zasada przyjaznej interpretacji przepisów]
§ 1 Jeĝeli przedmiotem postÚpowania
administracyjnego jest naïoĝenie na stronÚ obowiÈzku
bÈdě ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia,
a w sprawie pozostajÈ wÈtpliwoĂci co do treĂci normy
prawnej, wÈtpliwoĂci te sÈ rozstrzygane na korzyĂÊ
strony, chyba ĝe sprzeciwiajÈ siÚ temu sporne interesy
stron albo interesy osób trzecich, na które wynik
postÚpowania ma bezpoĂredni wpïyw.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje siÚ:
1) jeĝeli wymaga tego waĝny interes publiczny,
w tym istotne interesy pañstwa, a w szczególnoĂci
jego bezpieczeñstwa, obronnoĂci lub porzÈdku
publicznego;
2) w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz
ĝoïnierzy zawodowych.

art. 12
[Zasady pogïÚbiania zaufania, proporcjonalnoĂci,
bezstronnoĂci i równego traktowania]
Organ prowadzi postÚpowanie w sposób budzÈcy
zaufanie przedsiÚbiorców do wïadzy publicznej,
kierujÈc siÚ zasadami proporcjonalnoĂci,
bezstronnoĂci i równego traktowania.

art. 8. § 1.
[Zasady pogïÚbiania zaufania, proporcjonalnoĂci,
bezstronnoĂci i równego traktowania]
Organy administracji publicznej prowadzÈ
postÚpowanie w sposób budzÈcy zaufanie jego
uczestników do wïadzy publicznej, kierujÈc siÚ
zasadami proporcjonalnoĂci, bezstronnoĂci i równego
traktowania.

art. 14.
[Zasada pewnoĂci prawa]
Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstÚpuje
od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw
w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

art. 8. § 2.
[Zasada pewnoĂci prawa]
Organy administracji publicznej bez uzasadnionej
przyczyny nie odstÚpujÈ od utrwalonej praktyki
rozstrzygania spraw w takim samym stanie
faktycznym i prawnym.
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Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiÚbiorców (Dz.U.2018.646
z dnia 2018.03.30)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks PostÚpowania Administracyjnego
(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05)

art. 15.
[Zasada udzielania informacji]
Organ, w zakresie swojej wïaĂciwoĂci, udziela
przedsiÚbiorcy informacji o warunkach podejmowania,
wykonywania i zakoñczenia dziaïalnoĂci gospodarczej.

art. 9.
[Zasada informowania stron i pozostaïych
uczestników postÚpowania]
Organy administracji publicznej sÈ obowiÈzane
do naleĝytego i wyczerpujÈcego informowania stron
o okolicznoĂciach faktycznych i prawnych, które mogÈ
mieÊ wpïyw na ustalenie ich praw
i obowiÈzków bÚdÈcych przedmiotem postÚpowania
administracyjnego. Organy czuwajÈ nad tym, aby
strony i inne osoby uczestniczÈce w postÚpowaniu nie
poniosïy szkody z powodu nieznajomoĂci prawa,
i w tym celu udzielajÈ im niezbÚdnych wyjaĂnieñ
i wskazówek.

– Pr. przed. tylko konkretyzuje zasadÚ informowania
stron z art. 9. k.p.a.

½ródïo: opracowanie wïasne.

W polskim porzÈdku prawnym wyróĝniamy zasadniczo trzy rodzaje dziaïalnoĂci gospodarczej (biorÈc jako kryterium swobodÚ rozpoczynania i wykonywania dziaïalnoĂci gospodarczej): dziaïalnoĂÊ wolnÈ, ewidencjonowanÈ i reglamentowanÈ. Pierwsza z nich nie istniaïa pod reĝimem u.s.d.g. Obecnie wprowadza jÈ na
nowo art. 5 pr. przed., bÚdÈcy w pewnym stopniu odpowiednikiem art. 9 ustawy
zb1988 roku. DziaïalnoĂÊ ewidencjonowana wymaga do jej prowadzenia zgïoszenia do odpowiedniej ewidencji (szczegóïowa procedura jest uregulowana w ustawie o CEIDG). DziaïalnoĂÊ tÚ osoba fizyczna moĝe rozpoczÈÊ juĝ w momencie
zgïoszenia do ewidencji. Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym bez
osobowoĂci prawnej postawiono trudniejsze wymagania, ĝÈdajÈc od nich wpisu
w Krajowym Rejestrze SÈdowym (przy czym spóïki kapitaïowe mogÈ juĝ dziaïaÊ
przed uzyskaniem wpisu jako spóïki w organizacji). Mimo ĝe istnieje internetowy
portal S24, system ten jest wciÈĝ daleki od szybkiego i niezawodnego. Do rozpoczÚcia prowadzenia dziaïalnoĂci reglamentowanej dodatkowo potrzeba uzyskania
odpowiednio koncesji, zezwolenia lub wpisu do odpowiedniego rejestru dziaïalnoĂci regulowanej.
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Tabela 4. PojÚcie „dziaïalnoĂci nieewidencjonowanej” w ustawach z lat 1988–2018 r.
Tzw. dziaïalnoĂÊ nieewidencjonowana
Ustawa z 23.12.88
o dziaïalnoĂci
gospodarczej (wersja
pierwotna – Dz.U. 1988
nr 41 poz. 324)

Art. 9. ust. 1 – Nie wymaga zgïoszenia do ewidencji dziaïalnoĂÊ
gospodarcza prowadzona przez osobÚ fizycznÈ osobiĂcie,
w zakresie okreĂlonym w ust. 2, z której zarobek stanowi
dodatkowe ěródïo dochodu tej osoby (uboczne zajÚcie
zarobkowe).

Ustawa z dnia
19 listopada 1999 – Prawo
dziaïalnoĂci gospodarczej
(Dz.U. 1999 nr 101
poz. 1178 tj. ze zm.)
Ustawa z 02.07.2004
o swobodzie dziaïalnoĂci
gospodarczej
(Dz.U.2017.2168 tj.
z dnia 2017.11.24)
Ustawa z 06.03.2018
prawo przedsiÚbiorców
(Dz.U.2018.646
z dnia 2018.03.30)

Art. 5. ust. 1. – Nie stanowi dziaïalnoĂci gospodarczej
dziaïalnoĂÊ wykonywana przez osobÚ fizycznÈ, której przychód
naleĝny z tej dziaïalnoĂci nie przekracza w ĝadnym miesiÈcu
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa
w ustawie z dnia 10 paědziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracÚ (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz
z 2018r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesiÚcy nie
wykonywaïa dziaïalnoĂci gospodarczej.
Art. 5 ust. 3. Jeĝeli przychód naleĝny z dziaïalnoĂci, o której
mowa w ust. 1, przekroczyï w danym miesiÈcu wysokoĂÊ
okreĂlonÈ w ust. 1, dziaïalnoĂÊ ta staje siÚ dziaïalnoĂciÈ
gospodarczÈ, poczÈwszy od dnia, w którym nastÈpiïo
przekroczenie wysokoĂci, o którym mowa w ust. 1.

½ródïo: opracowanie wïasne.

Wspomniany powyĝej art. 5 pr. przed. na nowo wprowadza w polskie prawo
gospodarcze dziaïalnoĂÊ nieewidencjonowanÈ. Zgodnie z jego brzmieniem dziaïalnoĂÊ wykonywana przez osoby fizyczne, których przychód naleĝny nie przekracza w ĝadnym miesiÈcu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (aktualnie
1050 zï3) nie jest de facto traktowana przez prawo jako dziaïalnoĂÊ gospodarcza.
PodobnÈ regulacjÚ mieliĂmy juĝ w ustawie Wilczka w art. 9. (nie takÈ samÈ,
gdyĝ w ustawie Wilczka dziaïalnoĂÊ uboczna nadal byïa okreĂlana jako dziaïalnoĂÊ gospodarcza), z tÈ róĝnicÈ, ĝe tam nie byïo ĝadnego progu dochodowego;
wbart. 9. ust 1. mowa jest tylko o „dodatkowym ěródle dochodu (uboczne zajÚcie
3

Zgodnie z rozporzÈdzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie
wyniesie 2250 zï (Dz.U. 2018 poz. 1794).
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zarobkowe)”. Dodatkowo art. 9 ust. 2 jasno wyliczaï, jaka dziaïalnoĂÊ nie podlega
ewidencjonowaniu. Pozytywnie naleĝy oceniÊ, ĝe art. 5 pr. przed. nie wprowadza
zamkniÚtego katalogu przedmiotowego dziaïalnoĂci nieewidencjonowanej. Dalej
jest niestety gorzej. Zdecydowanie lepszym rozwiÈzaniem byïo wprowadzone
przez ustawÚ z 1988 r. kryterium dodatkowego ěródïa dochodu, a nie sztywne
ograniczenie przychodu do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które zniechÚca do przedsiÚbiorczoĂci. Kolejnym, niezbyt logicznym wymogiem z nowej
ustawy jest niewykonywanie dziaïalnoĂci gospodarczej w ciÈgu ostatnich 60 miesiÚcy. A przecieĝ wïaĂnie o to chodzi w drobnej, ubocznej dziaïalnoĂci! Ma byÊ ona
dodatkiem, pewnym wsparciem do gïównego zajÚcia zarobkowego, szczególnie
w sytuacji kryzysu gospodarczego lub problemów z utrzymaniem siÚ z gïównej
pracy zarobkowej.
Tabela 5. MoĝliwoĂÊ zawieszenia dziaïalnoĂci gospodarczej w ustawach z lat 1988–2018
Zawieszenie dziaïalnoĂci gospodarczej
Ustawa z 23.12.88
o dziaïalnoĂci gospodarczej
(wersja pierwotna
– Dz.U. 1988 nr 41
poz. 324)
Ustawa z dnia 19 listopada
1999 – Prawo dziaïalnoĂci
gospodarczej (Dz.U. 1999
nr 101 poz. 1178 tj. ze zm.)
Ustawa z 02.07.2004
o swobodzie dziaïalnoĂci
gospodarczej
(Dz.U.2017.2168 tj.
z dnia 2017.11.24)

Art. 14a. ust. 1 – PrzedsiÚbiorca niezatrudniajÈcy pracowników
moĝe zawiesiÊ wykonywanie dziaïalnoĂci gospodarczej na
okres od 30 dni do 24 miesiÚcy, z zastrzeĝeniem ust. 1a.

Ustawa z 06.03.2018
prawo przedsiÚbiorców
(Dz.U.2018.646
z dnia 2018.03.30)

Art. 23. ust. 1. PrzedsiÚbiorca wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o DziaïalnoĂci Gospodarczej moĝe zawiesiÊ
wykonywanie dziaïalnoĂci gospodarczej na czas nieokreĂlony
albo okreĂlony, nie krótszy jednak niĝ 30 dni.
Art. 23. ust. 2. PrzedsiÚbiorca wpisany do rejestru
przedsiÚbiorców Krajowego Rejestru SÈdowego moĝe zawiesiÊ
wykonywanie dziaïalnoĂci gospodarczej na okres od 30 dni do
24 miesiÚcy.

½ródïo: opracowanie wïasne.

Konstytucja biznesu po raz pierwszy wprowadziïa moĝliwoĂÊ zawieszenia
wykonywania dziaïalnoĂci gospodarczej na czas nieokreĂlony (art. 22 pr. przed.);
moĝe to uczyniÊ przedsiÚbiorca wpisany do CEIDG. W przypadku przedsiÚ-
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biorcy wpisanego do KRS ograniczenia pozostajÈ takie same jak w u.s.d.g. Z tego
uprawnienia moĝe skorzystaÊ przedsiÚbiorca niezatrudniajÈcy ĝadnych pracowników (art. 22 ust. 1 pr. przed.) oraz (i tu nowoĂÊ) przedsiÚbiorca zatrudniajÈcy
wyïÈcznie pracowników przebywajÈcych na urlopie macierzyñskim, urlopie na
warunkach urlopu macierzyñskiego, wychowawczym lub rodzicielskim nieïÈczÈcych korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy u danego przedsiÚbiorcy
(art. 22 ust. 2. pr. przed). MoĝliwoĂÊ zawieszenia wykonywania dziaïalnoĂci
gospodarczej na czas nieokreĂlony wiÈĝe siÚ jednak z pewnym problemem,
obktórym wspomniano juĝ powyĝej. Mianowicie jest to w czÚĂci sprzeczne z definicjÈ dziaïalnoĂci gospodarczej z art. 3 pr. przed., konkretnie z przesïankÈ ciÈgïoĂci. CiÈgïoĂÊ definiowana jest w doktrynie jako „powtarzajÈce siÚ, regularnie
wystÚpujÈce i trwajÈce czynnoĂci. […] ciÈgïoĂÊ to zaprzeczenie incydentalnoĂci
i sporadycznoĂci, okazjonalnoĂci i jednorazowoĂci. W powiÈzaniu z dziaïalnoĂciÈ
gospodarczÈ ciÈgïoĂÊ naleĝy odnosiÊ przede wszystkim do realizowania róĝnego
rodzaju czynnoĂci skïadajÈcych siÚ na tÚ dziaïalnoĂÊ, którym ciÈgïoĂÊ nadaje
„dynamiczny” charakter, pozwala postrzegaÊ je w ciÈgïym ruchu i we wzajemnej ïÈcznoĂci” (Dobaczewska, Powaïowski i Wolska, 2018). Owszem, ciÈgïoĂÊ
nie oznacza, ĝe dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ naleĝy wykonywaÊ bez ĝadnych przerw,
ale w przypadku gdy przedsiÚbiorca zawiesza dziaïalnoĂÊ na niewiadomy nawet
dla niego okres, kiedy on sam nie wie, czy powróci do prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej, trudno mówiÊ o zachowaniu zasady ciÈgïoĂci. To z kolei moĝe
prowadziÊ do powstania w CEIDG tzw. przedsiÚbiorstw-duchów. De facto takie
przedsiÚbiorstwa bÚdÈ istnieÊ tylko na papierze lub w formie elektronicznej, nie
funkcjonujÈc w ogóle w wymiarze ekonomicznym.
Tabela 6. Czas potrzebny na zaïoĝenie przedsiÚbiorstwa w wybranych krajach UE

Unia Europejska

2008

2011

2014

2017

18.3

14.8

12.3

10.0

Belgia

4.0

4.0

4.0

4.0

Austria

25.0

25.0

25.0

23.0

Buïgaria

56.0

25.0

25.0

23.0

Czechy

20.0

15.0

15.0

7.0

Dania

6.5

6.0

6.0

3.5

Francja

6.5

6.5

4.5

3.5

Niemcy

17.5

14.5

14.5

10.5

otwa

15.5

15.5

12.5

5.5

Polska

45.0

39.0

37.0

37.0

½ródïo: World Development Indicators, series: Time required to start a business (days) (2018).
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Niestety nadal niewiele zmieniïy siÚ przepisy regulujÈce zakïadanie przedsiÚbiorstwa. Wedïug raportu Banku ¥wiatowego z 2017 r. czas potrzebny na
zaïoĝenie przedsiÚbiorstwa w Polsce wynosi aĝ 37 dni (najdïuĝej w caïej Unii
Europejskiej)! W Europie przed nami jest tylko BoĂnia i Hercegowina (65 dni).
Niestety, przy braku zmian w tej materii, wÈtpliwe, aby ta liczba spadïa znaczÈco
w 2018 i 2019 roku.
Nieliczne reformy (w tym zmiany w CEiDG), które mogÈ przyspieszyÊ zakïadanie przedsiÚbiorstwa, to:
– mniej danych we wniosku CEIDG (art. 5 i art. 6 ustawy o CEIDG);
– zgïoszenie do ZUS przy rejestracji wniosku CEIDG-1; CEIDG automatycznie przekazuje informacjÚ do ZUS, który zapisuje zgïoszonego przedsiÚbiorcÚ do systemu ubezpieczeniowego4;
– moĝliwoĂÊ zïoĝenia wniosku o rezygnacji z podjÚcia dziaïalnoĂci gospodarczej w kaĝdym terminie (art. 14 ustawy o CEIDG);
– opublikowanie za poĂrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG
informacji o peïnomocniku lub prokurencie jest równoznaczne odpowiednio z udzieleniem peïnomocnictwa lub prokury na piĂmie i nie podlega
opïacie skarbowej (art. 38 i art. 39 ustawy o CEIDG);
– zmiana danych z urzÚdu w CEIDG; dotyczy m.in. danych zmienionych
wbrejestrze PESEL (art. 21 ustawy o CEIDG).
Trzeba zaznaczyÊ, ĝe wyliczone zmiany nie sÈ aĝ tak znaczÈce, by mogïy
przyspieszyÊ proces zakïadania przedsiÚbiorstwa. Problemem nadal pozostaje
powolne dziaïanie urzÚdów i sÈdów, w tym Krajowego Rejestru SÈdowego. Prawo
gospodarcze jest czÚsto niezrozumiaïe, przy czym spotykamy siÚ obecnie z coraz
wiÚkszÈ niestabilnoĂciÈ i niepewnoĂciÈ prawa, w tym prawa podatkowego, które
jest najczÚĂciej zmienianÈ gaïÚziÈ prawa w Polsce (np. exit tax). To wszystko, ze
zmianami w polskim sÈdownictwie na czele, bynajmniej nie zachÚca do zakïadania
coraz wiÚkszej liczby przedsiÚbiorstw.
WolnoĂÊ przedsiÚbrania jest przyrodzonym prawem czïowieka. Moĝna powiedzieÊ, ĝe przedsiÚbiorczoĂÊ leĝy w naturze ludzkiej (Kuratko, 2016). Jej wykonywanie (w tym zakïadanie oraz zakoñczenie) powinno byÊ wolne i równe dla kaĝdego na tych samych zasadach. Ograniczenia, jakie moĝemy napotkaÊ, oprócz
ograniczeñ wyobraěni, pomysïowoĂci oraz wysokoĂci posiadanego kapitaïu, to
ograniczenia prawne i ograniczenia wobec praw i wolnoĂci innych osób. WolnoĂÊ
dziaïalnoĂci gospodarczej gwarantowana jest na poziomie konstytucyjnym (art.b20
i 31 Konstytucji RP), a w konstytucji biznesu jest tylko potwierdzona przez art. 2
4

http://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie-przedsiebiorcy-ceidg5.12.2018).

(dostÚp:
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pr. przed. WolnoĂÊ przejawia siÚ w swobodnym rozpoczÚciu prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej (np. wybór formy prawnej, organizacyjnej przedsiÚbiorstwa),
jej wykonywaniu (dalsze wybory) oraz jej zakoñczeniu (prawo powinno byÊ takie,
ĝeby wychodzenie z biznesu nie rujnowaïo tego, kto z niego wychodzi).
PatrzÈc na zawartoĂÊ ustawy Prawo przedsiÚbiorców, moĝna odnieĂÊ wraĝenie, ĝe najwiÚcej zmian wprowadzono wïaĂnie w zakresie reglamentacji dziaïalnoĂci gospodarczej (roz. 4 pr. przed.), czyli rozdziaïu wprowadzajÈcego wyjÈtki
od zasady swobody dziaïalnoĂci gospodarczej. Co prawda w konstytucji biznesu
rzeczywiĂcie zostaïa ona okrojona do kwestii ogólnych i podstawowych w porównaniu z u.s.d.g., ale to tylko pozory. W istocie wiÚkszoĂÊ uregulowañ (w tym ograniczeñ), które obecne byïy w u.s.d.g., nie zniknÚïa z porzÈdku prawnego. ZnajdujÈ
siÚ one po prostu wbszeregu innych ustaw.
Omówmy jednak tych kilka zmian, które rzeczywiĂcie zaszïy w dziedzinie
dziaïalnoĂci reglamentowanej. Konstytucja biznesu po raz pierwszy zrywa z wyliczeniem dziaïalnoĂci, do wykonywania których wymagane byïo uzyskanie koncesji
(art. 37 pr. przed.). Nie jest to jednak rozwiÈzanie w peïni wïaĂciwe ibbezpieczne.
Tylko ogólne okreĂlenie dziaïalnoĂci, które wymagajÈ koncesji ibodesïanie w tym
wzglÚdzie do ustaw szczególnych, oprócz trudnoĂci ze znalezieniem odpowiedniej ustawy dla osoby bez przygotowania prawniczego, wprowadza ryzyko nadmiernego rozrostu dziaïalnoĂci koncesjonowanych. Wyliczenia, które byïy obecne
w ustawie z 2004 r., miaïy swój cel – taki, ĝe tylko w tej ustawie, czyli ustawie
kluczowej, regulujÈcej ogólnie dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, mogïy byÊ ustanawianie
nowe koncesje. Aby wprowadziÊ lub znieĂÊ koncesjÚ do 30 kwietnia 2018 r., naleĝaïo zmieniÊ ustawÚ o swobodzie dziaïalnoĂci gospodarczej. Teraz nie potrzeba
nowelizacji prawa przedsiÚbiorców, nowe koncesje bÚdzie moĝna naïoĝyÊ przez
najzwyklejsze ustawy. Prowadzi to do duĝego zagroĝenia wolnoĂci dziaïalnoĂci
gospodarczej, od którego koncesja jest przecieĝ tylko wyjÈtkiem. Zauwaĝmy, ĝe
dziÚki takiej regulacji, jak ta w u.s.d.g., liczba koncesji stopniowo malaïa, tak aby
w 2018 r. byïa wymagana tylko w oĂmiu dziedzinach. Kluczowy jest koñcowy
fragment art. 46. u.s.d.g. „wprowadzenie innych koncesji wymaga […] zmiany
niniejszej ustawy.”, podobnego „bezpiecznika” brakuje niestety wb konstytucji
biznesu.
KolejnÈ (nielicznÈ) zmianÈ jest likwidacja podziaïu aktów reglamentacyjnych
na zezwolenia, licencje i zgody na dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ (art. 41. pr. przed.).
Ponownie, tak jak przy koncesji, ustawodawca zrezygnowaï z wyliczenia ustaw
dotyczÈcych wykonywania dziaïalnoĂci gospodarczej wymagajÈcej zezwolenia
(art. 37. pr. przed.). Obecnie utrzymano tylko koncesjÚ, zezwolenia lub wymóg
uzyskania wpisu do rejestru dziaïalnoĂÊ regulowanej, i tÚ zmianÚ moĝna oceniÊ
pozytywnie.
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NajwiÚksza hipokryzja objawia siÚ jednak przy rozdziale 5 nowej ustawy
–b „Ograniczenia kontroli dziaïalnoĂci gospodarczej”. Od zasad ograniczajÈcych
kontrole wiÚcej mamy wyjÈtków rozszerzajÈcych uprawnienia urzÚdników. I tak,
od uprzedniego dokonania analizy prawdopodobieñstwa naruszenia prawa mamy
8b wyjÈtków, od obowiÈzku zawiadomienia przedsiÚbiorcy o zamiarze wszczÚcia
kontroli – 11, od przeprowadzania czynnoĂci kontrolnych w obecnoĂci przedsiÚbiorcy lub osoby przez niego upowaĝnionej – 4, od zakazu równoczesnego podejmowania i prowadzenia wiÚcej niĝ jednej kontroli – 11, od maksymalnego czasu
trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym aĝ 12, a od nieprzeprowadzania
kontroli, gdy dotyczy ona tego samego przedmiotowego zakresu co kontrola juĝ
zakoñczona – 9 wyjÈtków. Jest ich tak duĝo, ĝe stawiajÈ one pod duĝym znakiem
zapytania przestrzeganie ograniczeñ przez kontrolujÈcych. O ile powaĝne przestÚpstwa i wykroczenia, w tym skarbowe, mogÈ uzasadniaÊ wyïÈczenie stosowania niektórych przepisów chroniÈcych przedsiÚbiorcÚ, o tyle np. nieprzestrzeganie prawnego zakazu (wzglÚdnie niedopeïnienie obowiÈzku) stwarza tak duĝe pole
interpretacyjne dla urzÚdnika, ĝe moĝe on czuÊ siÚ zwolniony z obowiÈzku przeprowadzania analizy poprzedzajÈcej kontrolÚ, albowiem istotÈ kontroli jest badanie
przestrzegania zakazów i nakazów (Dobaczewska, Powaïowski i Wolska, 2018).
Nie da siÚ teĝ przemilczeÊ faktu, ĝe caïy rozdziaï dotyczÈcy kontroli zostaï
prawie sïowo w sïowo przeredagowany z u.s.d.g. Nawet ust. 1. art. 46 pr. przed.:
„przedsiÚbiorcy, który poniósï szkodÚ na skutek wykonywania czynnoĂci kontrolnych z naruszeniem prawa, przysïuguje odszkodowanie” zawiera znaczÈcÈ
lukÚ i ograniczenia moĝliwoĂci ubiegania siÚ o odszkodowanie. Zgodnie bowiem
zbwykïadniÈ literalnÈ szkoda, której doznaï przedsiÚbiorca jako skutek wykonywanych czynnoĂci, musi wystÈpiÊ z naruszeniem prawa przez kontrolujÈcego. JeĂli
wystÈpiïa nawet szkoda ogromnych rozmiarów, która byïa skutkiem uciÈĝliwoĂci
kontroli, ale nie byïa ona spowodowana naruszeniem prawa przez kontrolujÈcego,
to wedïug art. 46 przedsiÚbiorcy nie przysïuguje prawo do odszkodowania.
Zmiany w prawie regulujÈcym dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ sÈ tak marginalne,
ĝe trudno oczekiwaÊ, ĝe uïatwiÈ zakïadanie i prowadzenie dziaïalnoĂci gospodarczej. Wprost przeciwnie, w niektórych przypadkach mogÈ nawet osïabiÊ pozycjÚ
przedsiÚbiorcy wobec organu.

2. System emerytalny jako ograniczenie rozwoju
przedsiÚbiorczoĂci
Zmiany w konstytucji biznesu, które pokazano w podrozdziale 1, jak równieĝ szerokie dyskusje wokóï art. 18 pr. przed. (tzw. ulga na start), wskazujÈ,
ĝe ustawodawca najbardziej w konstrukcji systemu obawiaï siÚ niewydolnoĂci
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systemu emerytalnego. Tak naprawdÚ polepszenie warunków dziaïalnoĂci prywatnych przedsiÚbiorców w Polsce zaleĝy od przyszïego modelu systemu emerytalnego. NajwiÚkszÈ barierÈ w rozpoczÚciu dziaïalnoĂci gospodarczej sÈ wïaĂnie
koszty pracy, które stale wzrastajÈ, np. tegoroczne wprowadzenie Pracowniczych
Planów Kapitaïowych (dalej „PPK”) bÚdzie wymagaïo odprowadzania od pracodawcy kolejnej skïadki. Paradoksalnie pracownicy danego przedsiÚbiorcy czÚsto majÈ wyĝsze Ăwiadczenia od niego samego, a realne koszty odprowadzania
skïadki ubezpieczeniowej ponosi wïaĂnie pracodawca. Wydaje siÚ wiÚc, ĝe chcÈc
wspieraÊ polski biznes, trzeba bardziej skupiÊ siÚ na modelu emerytalnym niĝ
tylko na podstawach prawnych prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej. A w systemie emerytalnym mamy obecnie do czynienia z ogromnie skomplikowanÈ i niebezpiecznÈ sytuacjÈ.
W 1999 r. reformÈ Jerzego Buzka wprowadzono system trójfilarowy, ale
zb ïatwoĂciÈ moĝna dostrzec, ĝe caïy system nadal opiera siÚ na ZUS-ie. Nie
wykorzystano potencjaïu OFE, ĝeby skierowaÊ spoïeczeñstwo na ĂcieĝkÚ kapitaïowÈ. Przed wprowadzeniem zakazu inwestowania przez OFE w instrumenty
skarbowe kapitaï z OFE byï w duĝej czÚĂci wykorzystywany do zakupu obligacji
skarbowych (w 2010 r. instrumenty te stanowiïy blisko 60% portfela; zob. UrzÈd
Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, s. 53). Niestety przez wadliwÈ konstrukcjÚ
prawnÈ OFE w rzeczywistoĂci finansowaïy aktualne zobowiÈzania ZUS, zamiast
inwestowaÊ kapitaï w polski biznes. Tym samym nie udaïo siÚ ani stworzyÊ pozytywnego koïa zamkniÚtego (OFE inwestuje w polskie przedsiÚbiorstwa, których
zyski wracajÈ do emerytów), ani zbudowaÊ realnego systemu inwestycyjnego dla
polskich emerytów, gdyĝ podobnie jak w ZUS-ie wiÚkszoĂÊ zapisów na indywidualnych rachunkach emerytalnych w OFE byïa tylko wirtualna. Reforma zb2013br.,
która wïaĂciwie zmarginalizowaïa znaczenie OFE, zniszczyïa zaufanie spoïeczeñstwa do systemu kapitaïowego na wiele lat. Co najgorsze, w ksztaïtowaniu
polskiego systemu emerytalnego brakuje dïugoterminowych celów, przewaĝajÈ
krótkoterminowe, polityczne decyzje, niezaleĝne od opcji politycznej obozu rzÈdzÈcego. Kluczowe dla sprawnoĂci biznesu jest przywrócenie zaufania do systemu emerytalnego oraz stworzenie takiego systemu dla przedsiÚbiorców i ich
pracowników, który wiÈzaïby siÚ z moĝliwoĂciÈ rozwijania biznesu.
Jak pokazujÈ badania, koszty pracy, których znacznÈ czÚĂÊ stanowiÈ skïadki
odprowadzane na ubezpieczenie spoïeczne, w tym skïadki emerytalne (GUS,
2017, s. 13), sÈ na pierwszym miejscu wĂród barier prowadzenia wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej. WpïywajÈ one zarówno na pracodawców, jak i na pracowników. Dla przedsiÚbiorcy liczy siÚ cena pracy, ile trzeba za niÈ zapïaciÊ, a dla
pracownika: ile otrzymuje na swoje wydatki (Gwiazdowski, 2012). StÈd moĝe
wynikaÊ taka antypatia wobec PPK, bo koszty nowego systemu poniesie zarówno

Sandra Baranowska, Ograniczenia liberalizacji konstytucji biznesu

121

pracodawca, jak i pracownik. Ustawodawca, zamiast zajÈÊ siÚ trzonem problemu,
dodaï do niego kolejny element, mamiÈc, ĝe uratuje on przyszïych emerytów
przed katastrofÈ finansowÈ.
Rysunek 1. Bariery prowadzenia wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej
%

Niestabilność prawa
Nadmiar obowiązków biurokratycznych

61

Koszty pracy
54
56
49
46
51
45
44
58
49

Skomplikowane prawo gospodarcze
Wysokie podatki
Samowolne i arbitralne decyzje urzędników

38
42
39
33
41
34

Urzędy i urzędnicy
Powolne rozstrzyganie sporów sądowych
22

Kontrole Urzędu Skarbowego i innych instytucji
Bariery inwestycyjne
2018, N = 242

27

66
67
66

76
72

67
66
69

TOPS barier
wskazywanych na pierwszym miejscu jako największy problem
w prowadzeniu działalności gospodarczej
1

Koszty pracy
Niestabilność prawa
Nadmiar obowiązków biurokratycznych
Skomplikowane prawo gospodarcze
Wysokie podatki

32%
18%
11%
10%
10%

31

1115
17

2017, N = 282

2016, N = 552

½ródïo: Maison & Partners dla ZwiÈzku PrzedsiÚbiorców i Pracodawców, styczeñ 2018, N: 242, badanie
przeprowadzone wĂród reprezentatywnej po wzglÚdem liczby zatrudnianych pracowników, próby firm sektora
MSP (do 250 zatrudnionych).

W tym miejscu muszÚ siÚ odnieĂÊ do kosztów pracy w odniesieniu do podwyĝszenia wieku emerytalnego. To, ĝe jest to konieczne, nie podlega dyskusji.
Jednym z koronnych argumentów przeciwników tego rozwiÈzania jest to, ĝe pracodawcy nie chcÈ zatrudniaÊ osób starszych. Owszem, wiek ochronny rzeczywiĂcie nie rozwiÈzuje problemu, pracownicy sÈ zwalniani po prostu przed jego osiÈgniÚciem. Nie jest to dobry i skuteczny bodziec dla pracodawcy. A co by nim byïo?
OczywiĂcie to, co przedsiÚbiorców interesuje najbardziej, czyli koszty pracy. Aby
przeciwdziaïaÊ zwalnianiu osób w wieku przedemerytalnym, naleĝy wprowadziÊ
ulgi w kosztach ich pracy.
Bardziej wïaĂciwe byïoby nawet nazywaÊ skïadki na ubezpieczenie spoïeczne quasi-podatkami. Ubezpieczenie spoïeczne to w tym przypadku fikcja uïatwiajÈca ĂciÈganie skïadek na finansowanie bieĝÈcych Ăwiadczeñ emerytalnych.
Nie dokonuje siÚ ĝadna ich akumulacja czy kapitalizacja, tylko fikcyjny zapis na
koncie emerytalnym. Tyle ĝe psychologicznie ïatwiej przekonaÊ ludzi do pïacenia
skïadek z wizjÈ odkïadania ich dla siebie, uzyskania zwrotu w postaci Ăwiadczenia
emerytalnego w okresie staroĂci, niĝ zapïaty kolejnego podatku (Gwiazdowski,
2012).
Wiara w niezawodnoĂÊ pañstwa jest jednak faïszywa. Nie ma dzisiaj ĝadnej gwarancji, ĝe nasze emerytury bÚdÈ realnÈ pochodnÈ pïaconych skïadek.
PïynnoĂÊ finansowa pañstwa jest zaleĝna od tak wielu czynników (np. niekorzystne zmiany demograficzne, zbyt duĝe zadïuĝenie, ogólnoĂwiatowy kryzys),
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ĝe gdy jeden zb nich wystÈpi, Ăwiadczenia mogÈ ulec gwaïtownemu obniĝeniu
ibnawet podwyĝszenie podatków nie poprawi sytuacji. Juĝ teraz przeciÚtna stopa
zastÈpienia w Polsce wynosi ok. 53%, a wedïug analiz Aviva w 2047 r. spadnie
ona do ok.b37%. Rezultaty badañ okreĂliïy optymalnÈ docelowÈ stopÚ zastÈpienia wbprzedziale 60–80%. WartoĂÊ poniĝej tego zakresu skutkuje niemoĝnoĂciÈ
zachowania poziomu ĝycia z okresu aktywnoĂci zawodowej (Jedynak, 2017).
Zasadniczo aktualnie mamy cztery gïówne bariery, które blokujÈ rozwój innowacyjnego i skutecznego systemu emerytalnego:
– brak dïugookresowych, staïych celów politycznych i spoïecznych;
– brak zaufania w spoïeczeñstwie do systemu kapitaïowego;
– koniecznoĂÊ finansowania wypïat ze starego systemu emerytalnego
(sprzed reformy 1999), a takĝe problem obecnego ogromnego zadïuĝenia
ZUS;
– utrzymywanie branĝowych systemów emerytalnych (np. górnicy);
– brak odwaĝnych, innowacyjnych rozwiÈzañ nie tylko w sferze politycznej;;
Ărodowisko naukowe równieĝ w przewaĝajÈcej czÚĂci trzyma siÚ „bezpiecznego” pañstwowego modelu emerytalnego.
Wszyscy trzymajÈ siÚ asekuracyjnych rozwiÈzañ, tymczasem zmiany na
Ăwiecie sÈ tak dynamiczne, ĝe trudno przewidzieÊ, co bÚdzie siÚ dziaïo za piÚÊdziesiÈt lat. Sytuacja systemu emerytalnego jest teraz fatalna. Wedïug oficjalnych
szacunków GUS ïÈczna wartoĂÊ uprawnieñ emerytalno-rentowych wyniosïa
wb Polsce na koniec 2015 r. 4 959 144 mln zï (276% w relacji do PKB)5,
tak wiÚc najmniej prawdopodobna ze wszystkich prognoz jest taka, ĝe zdoïamy
utrzymaÊ system emerytalny w obecnym ksztaïcie dla osób wïaĂnie wchodzÈcych
na rynek pracy. Aby uniknÈÊ katastrofy spoïecznej za kilkadziesiÈt lat (moĝliwe
jest, ĝe nastÈpi ona znacznie wczeĂniej), zmiany naleĝy rozpoczÈÊ natychmiastowo. Jednym z najwiÚkszym wyzwañ jest zmiana podejĂcia spoïeczeñstwa do
systemu emerytalnego, zbudowanie zaufania, którego obecnie juĝ nie ma, w stosunku do pañstwowych struktur systemu emerytalnego. System bÚdzie znacznie
bardziej wydajny, zmniejszy siÚ problem z unikaniem pïacenia skïadek, zwiÚkszy
siÚ zaufanie, jeĂli przedsiÚbiorca/pracownik bÚdzie caïy czas odczuwaï kontakt
z systemem. Badanie z 2016 r., analizujÈce poziom zaufania do instytucji ZUS,
wskazuje, ĝe tylko 4,4% wyodrÚbnionej grupy uwaĝa ZUS za instytucjÚ, której
zdecydowanie moĝna ufaÊ, a aĝ 18,9% respondentów zdecydowanie nie ma zaufa5

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/nabyte-uprawnienia-emerytalnorentowe-w-ramach-ubezpieczen-spolecznych/uprawnienia-emerytalno-rentowe-gospodarstwdomowych-nabyte-w-ramach-ubezpieczen-spolecznych-wedlug-stanu-na-dzien-31-grudnia2015-r-,1,1.html (dostÚp: 5.12.2018)
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nia do ZUS (Perek-Biaïas, 2017, s. 83). Pracownicze Plany Kapitaïowe sÈ krokiem
w dobrÈ stronÚ, ale niestety na za maïÈ skalÈ i w kilku punktach powielajÈ bïÚdne
rozwiÈzania z OFE.
Duĝa czÚĂÊ Ărodowiska naukowego, zamiast pracowaÊ nad rozwojowym systemem, wspiera konserwatywny pañstwowy system. Brakuje innowacyjnych
myĂli, wspierajÈcych polskÈ przedsiÚbiorczoĂÊ. Prawdziwe wyzwanie to zamiana
najwiÚkszego zagroĝenia w sukces – jak sprawiÊ, by system emerytalny, bÚdÈcy
najwiÚkszym obciÈĝeniem dla gospodarki Polski oraz polskich przedsiÚbiorców,
staï siÚ najwiÚkszym motorem polskiego biznesu?
Owszem, obecny rzÈd dostrzega problem systemu emerytalnego jako
hamulca przedsiÚbiorczoĂci, a nawet widaÊ pewne próby przemiany problemu
w bodziec do zakïadania nowych przedsiÚbiorstw przez wprowadzenie „ulgi na
start”, ale nie jest to wïaĂciwa droga. Jak trafnie zauwaĝa J. CieĂlik (2018, s. A28),
nie bÚdzie to ĝaden „pas startowy” dla przedsiÚbiorcy, a tylko ucieczka pracowników w samozatrudnienie w celu powiÚkszenia wynagrodzenia netto. Wedïug
prognozy J. CieĂlika na rok 2019, podczas gdy dochód netto pracownika wyniesie
tylko 53,8% wynagrodzenia brutto, to dla osoby prowadzÈcej wïasnÈ dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ bÚdzie to aĝ 76,7%. Dodatkowo taka regulacja wyksztaïca u przedsiÚbiorców juĝ od samego poczÈtku prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej nawyk
unikania i obchodzenia (tzw. optymalizacja podatkowa) pïacenia danin na rzecz
pañstwa.
Nicholas Barr i Peter Diamond w publikacji Reformy systemu emerytalnego,
oprócz ogólnej analizy systemów emerytalnych, pokazujÈ równieĝ jego wpïyw
na rynek pracy, a polski system emerytalny funkcjonuje tak, jakby tego wpïywu
wbogóle nie byïo. OczywiĂcie nie sposób nie zgodziÊ siÚ z autorami, ĝe gïówne
funkcje systemu emerytalnego to: „wyrównanie poziomu konsumpcji w caïym
okresie ĝycia czïowieka (…) oraz zabezpieczenie przed nadmiernym spadkiem
dochodów i dobrobytu ludzi w okresie staroĂci; ïagodzenie przejawów niedostatku
i biedy poprzez odpowiedniÈ redystrybucjÚ dochodów i majÈtku”. RównoczeĂnie
trzeba spojrzeÊ na system emerytalny holistycznie. W niniejszej pracy skupiam
siÚ na pewnym wycinku tego problemu, czyli zarysowanej juĝ na górze relacji
systemu emerytalnego i przedsiÚbiorczoĂci. Polski przedsiÚbiorca postrzega
skïadkÚ na ubezpieczenia spoïeczne jako najwiÚkszÈ barierÚ (ubezpieczenia spoïeczne mieszczÈ siÚ w pojÚciu kosztów pracy), kolokwialnie mówiÈc: najgorsze
zïo konieczne, w prowadzeniu wïasnej dziaïalnoĂci gospodarczej. Tym samym
wysiïki wielu przedsiÚbiorców skupiajÈ siÚ na tym, co zrobiÊ, aby odprowadzaÊ
jak najmniejsze skïadki, a najlepiej, jak nie odprowadzaÊ ich w ogóle. Dzieje siÚ
tak dlatego, i ten problem nie dotyczy tylko przedsiÚbiorców, ĝe nie majÈ oni
w ogóle zaufania do systemu emerytalnego. Kiedy przedsiÚbiorca odprowadza
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skïadkÚ ZUS, traktuje jÈ jako bezzwrotnÈ daninÚ na rzecz pañstwa. Szczególnie
dotyczy to mïodych przedsiÚbiorców (w wieku 20–30 lat), którzy w perspektywie
emerytury za okoïo 40 lat nie czujÈ ĝadnej realnej wiÚzi z modelem emerytalnym,
postrzegajÈc odprowadzenie skïadek jako stratÚ czÚĂci kapitaïu. PoniekÈd jest to
uzasadnione podejĂcie: jak juĝ wyjaĂniaïam powyĝej, skïadka emerytalna w rzeczywistoĂci bardziej przypomina podatek niĝ skïadkÚ ubezpieczeniowÈ.
Mimo trójfilarowego systemu, gïówny ciÚĝar zapewniania Ăwiadczeñ spoczywa na ZUS. WïaĂciwie to na pañstwie, które corocznie zasila ZUS dotacjami
z budĝetu. Tylko w planach na 2018 r. zapisana byïa dotacja do FUS 46,6 mldbzï6.
A skÈd pañstwo ma Ărodki na te miliardowe dotacje? OczywiĂcie od podatników,
czyli oprócz finansowania obecnych emerytur przez bezpoĂrednie skïadki, jako
pïatnicy zrzucamy siÚ na Ăwiadczenia w kaĝdym podatku, który wpïywa do budĝetu
pañstwa. System kapitaïowy funkcjonuje bardzo sïabo, co wynika gïównie z braku
zaufania (zmarnowana szansa OFE), preferowania konsumpcji wbczasie teraěniejszym, a nie odkïadania na wiek starszy, oraz sïabego potencjaïu oszczÚdzania.

Kraj

Prognozowana
stopa zastÈpienia w 2047 r.

Roczne oszczÚdnoĂci
zapewniajÈce pokrycie luki
emerytalnej (EUR),
przy rozpoczÚciu
oszczÚdzania w wieku 30 lat

¥rednie roczne
wynagrodzenie (EUR)

¥rednie roczne
wynagrodzenie/oszczÚdnoĂci
zapewniajÈce pokrycie
luki emerytalnej przy
rozpoczÚciu oszczÚdzania
w wieku 30 lat

Tabela 7. WartoĂÊ rocznych oszczÚdnoĂci niezbÚdnych do sfinansowania luki emerytalnej
w wybranych krajach europejskich

Niemcy

42%

3500

37 613

9%

Hiszpania

29%

3500

27 479

12%

Francja

28%

1600

36 491

4%

Polska

37%

2300

11 088

21%

* przy przeliczeniu PLN/EUR – 0,24
½ródïo: Jedynak (2017).

6

DziÚki bardzo wysokim wpïywom skïadkowym sam zarzÈd ZUS zadecydowaï o blokadzie czÚĂci
dotacji. Na koniec wrzeĂnia 2018 r. FUS po raz pierwszy od 10 lat zanotowaï nadwyĝkÚ; http://
www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/bardzo-dobra-kondycja-fus/2144165
(dostÚp: 5.12.2018).
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Na podstawie danych zawartych w tabeli 7 widaÊ, ĝe dysproporcja miÚdzy
prognozowanÈ stopÈ zastÈpienia w poszczególnych krajach a PolskÈ nie jest
aĝ taka raĝÈca w porównaniu ze Ărednim wynagrodzeñ oraz oszczÚdnoĂciami
koniecznymi do pokrycia luki emerytalnej. Mimo ĝe prognozowana stopa zastÈpienia w Polsce nie wypada aĝ tak ěle w porównaniu z FrancjÈ czy HiszpaniÈ,
to statystyczny Polak bÚdzie musiaï przeznaczyÊ procentowo znacznie wiÚkszÈ
czÚĂÊ swojego wynagrodzenia na pokrycie luki emerytalnej.
Na lipiec 2019 r. zaplanowano wprowadzenie kolejnego elementu do systemu
emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitaïowe wydajÈ siÚ pewnym poïÈczeniem
OFE i PPE. Przykïadowe wÈtpliwoĂci sukcesu PPK sÈ nastÚpujÈce:
– nieufnoĂÊ spoïeczeñstwa po reformie OFE z 2013 r. Wszelkie reformy
emerytalne, w tym szczególnie te z elementami systemu kapitaïowego
wprowadzajÈ obawÚ, ĝe Ărodki tam zgromadzone przepadnÈ, zostanÈ
wb przyszïoĂci przejÚte przez pañstwo i wykorzystane do pokrycia zobowiÈzañ ZUS lub na inne bieĝÈce wydatki pañstwa;
– wpïyw na dochód netto. Nie da siÚ ukryÊ, ĝe Ărodki do PPK bÚdÈ
odprowadzane nowÈ skïadkÈ – od 2% do 4% przez pracownika (zarabiajÈcy poniĝej minimalnej pensji moĝe skorzystaÊ z ulgi i odprowadzaÊ tylko
0,5% wynagrodzenia) i od 1,5% do 4% przez pracodawcÚ7. W sumie utrata
wynagrodzenia netto moĝe wynieĂÊ aĝ 8%. Jak wskazano powyĝej, dochód
netto pracownika wynosi tylko 53,8% dochodu brutto. PPK moĝe realnie
wpïynÈÊ na zatrzymanie wzrostu wynagrodzeñ. Bardziej rozsÈdne wydawaïoby siÚ wyodrÚbnienie Ărodków na PPK z juĝ i tak wysokiej skïadki
na ubezpieczenia spoïeczne, ale oczywiĂcie tego zrobiÊ nie moĝna, gdyĝ
zmniejszono by wtedy wpïywy do ZUS i podobnie jak byïo przy OFE, ze
Ărodków zgromadzonych w PPK trzeba by byïo nabywaÊ obligacje Skarbu
Pañstwa, z których Ărodki na powrót zasilaïyby ZUS. W ten sposób problem ZUS-owski zostaï przerzucony na spoïeczeñstwo, a legislatorzy nadal
go bagatelizujÈ, przedstawiajÈc kolejny element systemu emerytalnego,
skÈdinÈd o caïkiem dobrych zaïoĝeniach, jednak nierozwiÈzujÈcy problem
finansowania Ăwiadczeñ emerytalnych. Naleĝaïoby siÚ zastanowiÊ nad
ograniczeniem wydatków budĝetu i zdecydowaÊ siÚ na przeznaczenie staïej czÚĂci PKB na pokrywanie Ăwiadczeñ emerytalnych;
– wypïacanie Ăwiadczeñ z PPK tylko przez 10 lat8. PPK nie jest Ăwiadczeniem doĝywotnim (annuitet), w czym bardziej przypomina system
oszczÚdnoĂciowy, a nie emerytalny. Nie jest to samo w sobie zïym zaïo7
8

Art. 26. i art. 27. ustawy o PPK (Dz.U.2018.2215 z dnia 2018.11.28).
Art. 99. ustawy o PPK.
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ĝeniem, nawet dosyÊ ciekawym. Problemem jest jednak maïa ĂwiadomoĂÊ
spoïeczeñstwa zalet tego rozwiÈzania oraz okresowoĂci PPK, co moĝe siÚ
skoñczyÊ gwaïtownym i bolesnym obniĝeniem poziomu ĝycia po wykorzystaniu wszystkich Ărodków wypïaconych z PPK.
DosyÊ spornÈ kwestiÈ jest dobrowolnoĂÊ PPK. Mimo przedstawiania ich jako
dobrowolne, po przeanalizowaniu ustawy stosowniej jest uznaÊ je za quasi-dobrowolne. Ustawa zakïada, ĝe od lipca 2019 r. automatycznie do PPK zostanÈ
zapisani pracownicy najwiÚkszych firm (tj. zatrudniajÈcych ponad 250b osób),
ab wb kolejnych latach równieĝ Ărednich i mniejszych przedsiÚbiorstw. Zb PPK
wypisaÊ moĝna siÚ bÚdzie, skïadajÈc specjalne oĂwiadczenie. ObowiÈzkiem nie
zostanÈ objÚte takĝe firmy, które korzystajÈ juĝ z PPE (jeĝeli programem objÚtych
jest min. 25% pracowników przy skïadce wynoszÈcej min. 3,5% wynagrodzenia)
oraz firmy zatrudniajÈce do 9 osób, w których wszyscy zrezygnujÈ z udziaïu
wbPPK. Ocena ekspertów nie jest jednoznaczna; inaczej jest w przypadku pracodawców, którzy PPK odbierajÈ jako kolejny wzrost kosztów pracy. Naleĝy siÚ
jednak przychyliÊ do stanowiska reprezentowanego przez ekonomistów z nurtu
ekonomii behawioralnej, ĝe automatyczny zapis do programu pozwala uniknÈÊ
niechÚci do naruszania status quo oraz prokrastynacji, a w konsekwencji gwarantuje skutecznoĂÊ pozostania w nim nawet na poziomie 90% (Benartzi i Thaler,
2013; za: M.bSzczepañski, 2017). Moĝna to porównaÊ do sytuacji dobrowolnych
form oszczÚdzania z IIIbfilaru systemu emerytalnego. Wedïug danych KNF w IKE
i IKZE oszczÚdza co najwyĝej ok. 7% osób podlegajÈcych ubezpieczeniom spoïecznym, a w PPE tylko 2,5%9. Twórca PPK Paweï Borys za wzór stawia system
zakïadowego zabezpieczenia emerytalnego wprowadzony w 2012 r. w Wielkiej
Brytanii. Pozostaje tylko mieÊ nadziejÚ, ĝe w Polsce osiÈgniemy podobny sukces
jak w Zjednoczonym Królestwie, gdzie uczestnictwo w zakïadowym zabezpieczeniu emerytalnym wzrosïo z 55% uczestników w 2012 r. do aĝ 75% w 2015 roku.
Mimo powyĝszych uwag spora czÚĂÊ rozwiÈzañ z PPK wydaje siÚ innowacyjna jak na polski system emerytalny i godna dalszego rozwoju:
– okresowe zawieszenie odprowadzania skïadki. Firma bÚdzie mogïa zawiesiÊ finansowanie emerytury, jeĂli na skutek kryzysu finansowego pogorszy
siÚ jej kondycja i bÚdzie jej groziÊ utrata pïynnoĂci finansowej10;
– Ărodki zgromadzone w PPK bÚdÈ mogïy byÊ przedmiotem dziedziczenia;
– moĝliwoĂÊ wypïaty czÚĂci zgromadzonych Ărodków przed ukoñczeniem
60blat:
9

10

UrzÈd KNF, Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, ksztaït, perspektywy, 2016,
s.b61–62.
Art. 25. ust. 4. ustawy o PPK.
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a) wypïata bez okreĂlonego powodu wiÈĝe siÚ z obowiÈzkiem zapïaty
podatku od zysków kapitaïowych (19%) oraz zwrotu wyjÚtych Ărodków
pañstwu;
b) w przypadku okreĂlonej choroby uczestnika PPK, jego maïĝonka lub
dziecka moĝna bezzwrotnie i bez obowiÈzku podatkowego wyciÈgnÈÊ
25% Ărodków w celu pokrycia kosztów leczenia;
c) w celu pokrycia wkïadu wïasnego do kredytu mieszkaniowego Ărodki
naleĝy zwróciÊ w ciÈgu 15 lat11.
OczywiĂcie PPK nie zastÈpi OFE; oba programy bÚdÈ mogïy byÊ stosowane
jednoczeĂnie. PPK jest kolejnym elementów z juĝ i tak skompilowanego i rozbudowanego III filaru i trudno liczyÊ, ĝe uratuje nas przed katastrofÈ emerytalnÈ.
Emerytura nadal opiera siÚ gïównie na filarze ZUS-owskim, i dla obecnych 20-latków (jeĂli optymistycznie zaïoĝymy, ĝe ZUS przetrwa kolejne 40 lat) bÚdzie wynosiÊ 30–40% ostatniej pensji. Aby jednak polski system emerytalny byï bardziej
wydajny, potrzeba bardziej radykalnych zmian. Moje propozycje sÈ nastÚpujÈce:
1. Wprowadzenie emerytury obywatelskiej zamiast obecnego Ăwiadczenia repartycyjnego z ZUS. Polski emeryt jest skazany na radykalne obniĝenie poziomu ĝycia, i to w takim okresie, w którym zazwyczaj pojawiajÈ
siÚ dodatkowe koszty, przede wszystkim zwiÈzane z opiekÈ medycznÈ.
WysokoĂÊ skïadki powinna byÊ zrównana dla kaĝdego oraz dostosowana
do wysokoĂci kwoty potrzebnej do wypïacenia okreĂlonego przez pañstwa
Ăwiadczenia dla kaĝdego emeryta. Przykïadowo: kaĝdy emeryt dostaje
1000b zï (jest to kwota przykïadowa, zaleĝna od Ăredniego krajowego
wynagrodzenia oraz minimum socjalnego), na to minimalne Ăwiadczenie
skïada siÚ kaĝdy pïatnik skïadek i kaĝdy dostaje takie samo Ăwiadczenie.
Ewentualnie emerytura obywatelska moĝe byÊ finansowana z podatków
(ib tak corocznie FUS jest zasilany dotacjami z budĝetu pañstwa, wiÚc
deb facto finansowany równieĝ z wpïywów podatkowych), wtedy znika
wb ogóle koniecznoĂÊ oskïadkowania, tym samym spadajÈ koszty pracy,
tworzÈc bodziec do zakïadania nowych przedsiÚbiorstw oraz zatrudniania kolejnych pracowników. SpadajÈ teĝ koszty administracyjne obsïugi
skompilowanego systemu zusowskiego (osobnym problemem sÈ patologie wĂród urzÚdników ZUS, patrz tzw. païace ZUS). Przykïadowo koszt
publicznych systemów emerytalnych w 2008 r. wyniósï w Irlandii 3,6%
PKB, w Nowej Zelandii 4,3%, a w Polsce aĝ 10,6% PKB (Gwiazdowski,
2012). Poniewaĝ jest to system powszechny, ïagodzÈcy ubóstwo osób
starszych, majÈcy zapewniÊ kaĝdemu obywatelowi emeryturÚ speïniajÈcÈ
11

Art. 98., art. 99., art. 101 ustawy o PPK.
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minimum socjalne, to równieĝ dostÚp do niego nie powinien byÊ zaleĝny
od takich czynników jak staĝ pracy (np. problem kobiet wychowujÈcych
kilkoro dzieci) czy wysokoĂci odprowadzanych podatków. Kryteria, na
podstawie których emerytura obywatelska ma byÊ przyznawana, moĝna
wzorowaÊ na juĝ istniejÈcych systemach, np. modelu holenderskim.
Wb Holandii peïna emerytura przyznawana jest po przekroczeniu wieku
emerytalnego (65 lat) oraz na podstawie okresu zamieszkiwania w kraju
(50 lat), za kaĝdy rok pobytu w innym pañstwie wysokoĂÊ Ăwiadczenia
zmniejszana jest o 2% (Barr i Diamond, 2014). Przeciwnikom rozwiÈzañ
Ăwiadczeñ równoĂciowych naleĝy uĂwiadomiÊ, ĝe przecieĝ system emerytalny z zaïoĝenia jest socjalistyczny. Równieĝ w naszym systemie mamy
elementy wyrównania wysokoĂci emerytury, np. gdy wysokoĂÊ emerytury
z FUS oraz emerytury kapitaïowej jest niĝsza od kwoty najniĝszej emerytury gwarantowanej przez pañstwo, wypïacana jest emerytura minimalna
(Gwiazdowski, 2012).
2. PoïÈczenie i peïne sprywatyzowanie II i III filaru systemu emerytalnego. Po reformie z 2013 r. rola OFE zostaïa zmarginalizowana.
Równieĝ uczestnictwo staïo siÚ dobrowolne, wiÚc po co tam trzymaÊ
oszczÚdnoĂci, skoro pañstwo po raz kolejny moĝe po nie siÚgnÈÊ? To samo
budzi wÈtpliwoĂci przy PPK, bo nie do koñca wiadomo, czy jest to twór
pañstwowy, czy prywatny12. IKE, IKZE, PPE, teraz równieĝ PPK, a takĝe
kilka innych oferowanych programów emerytalnych z III filaru, sprawiajÈ,
ĝe nie jest to system czytelny i przystÚpny. Sprywatyzowanie Ărodków
znajdujÈcych siÚ w OFE (np. przez umieszczenie ich na prywatnych kontach oszczÚdnoĂciowych przyszïych emerytów) nie tylko mogïoby odbudowaÊ utracone zaufanie, lecz takĝe umoĝliwiïoby stworzenie czytelnego
modelu emerytalnego skïadajÈcego siÚ z emerytury obywatelskiej (element zapewniajÈcy bezpieczeñstwo egzystencjalne) oraz reszty Ăwiadczenia wypïacanego z systemu kapitaïowego. System ten gwarantowaïby
minimalne Ăwiadczenie dla kaĝdego emeryta, a jednoczeĂnie nadwyĝka
byïaby w peïni zaleĝna od wysokoĂci oszczÚdnoĂci zebranych przez danÈ
osobÚ. Przy reformowaniu systemu emerytalnego naleĝy analizowaÊ sytu12

W artykule Dodatkowa emerytura z PPK („Gazeta Wyborcza”, 25.09.2018) przywoïano
wypowiedzi OPZZ i nauczycieli na temat PPK. Jeden z wypowiadajÈcych siÚ podkreĂla,
ĝe nie mamy gwarancji, ĝe Ărodki nie zostanÈ wykorzystane w przyszïoĂci przez pañstwo
np. podczas kryzysu. AtmosferÚ wokóï PPK podkrÚca równieĝ afera KNF. Marek Ch., byïy
szef KNF, na nagraniu mówi o moĝliwoĂci nacjonalizacji Ărodków z PPK; http://wyborcza.
pl/7,155287,24181516,prezydent-podpisuje-ustawe-o-ppk-w-tle-afera-knf-prawnicy.html
(dostÚp: 5.12.2018).
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acjÚ konkretnego kraju. Polskie doĂwiadczenia (w tym z OFE) pokazujÈ,
ĝe istnieje zbyt duĝe polityczne ryzyko nacjonalizacji i przechwycenia
Ărodków zgromadzonych w systemie emerytalnym nie tylko na wypïacanie zobowiÈzañ dla bieĝÈcych emerytów, ale równieĝ na finansowanie
innych wydatków publicznych. W takim przypadku warto zaznaczyÊ, ĝe
III filar powinien byÊ w peïni prywatny (oczywiĂcie z organami pañstwa
peïniÈcymi funkcje nadzorcze i kontrolne).
3. ¥rodki zgromadzone w systemie kapitaïowym powinny byÊ inwestowane w polskie przedsiÚbiorstwa. Tym samym kapitaï ze skïadek
emerytalnych powracaïby do polskiego biznesu. Eksperci z domów maklerskich przewidujÈ, ĝe kapitaï z PPK zasili polskÈ gieïdÚ nawet o 6 mld zï
wb2021 r.13, ale tu pojawiajÈ siÚ dwa problemy. Po pierwsze, czy pieniÈdze
z gieïdy rzeczywiĂcie dopïynÈ do polskich przedsiÚbiorców? Sam WIG20,
najwaĝniejszy indeks na GPW jest zdominowany przez spóïki Skarbu
Pañstwa. Obecna polityka równieĝ mocno wspiera pañstwowe spóïki
(ostatni nowy plan rzÈdu pod nazwÈ Fundusz Inwestycji Kapitaïowych
bÚdzie mógï przeznaczyÊ aĝ 2 mld zï na zasilenie spóïek pañstwowych14).
Skïadki Polaków bÚdÈ wiÚc szïy do zacofanych i nietworzÈcych prawie
ĝadnej dywidendy spóïek takich jak: Tauron, Energa, KGHM, PGE czy
PGNiG. Wielce wÈtpliwe jest, czy przy takim zarzÈdzaniu spóïkami, jaki
mamy, obecnie polski emeryt osiÈgnie dobrÈ stopÚ zwrotu. Co prawda
mogÈ jÈ wyrównaÊ inne spóïki z WIG20 z lepszymi wynikami, ale sam
fakt, ĝe spoïeczeñstwo ma dokapitalizowaÊ nierentowne i nieekologiczne
spóïki Skarbu Pañstwa (nie jest juĝ ĝadnÈ przesadÈ stwierdzenie, ĝe sektor
energetyczny w Polsce jest tak maïo innowacyjny i nieekologiczny, ĝe po
prostu truje swoich obywateli) jest skandaliczny. Po drugie, nie musimy
szukaÊ daleko w ustawie o PPK, aby dowiedzieÊ siÚ, jak bÚdzie wyglÈdaï
portfel inwestycyjny funduszu. Juĝ z art. 2. ust. 1. pkt. 1. dowiadujemy
siÚ, ĝe co najmniej 50% swoich aktywów PPK bÚdÈ inwestowaÊ w czÚĂÊ
dïuĝnÈ, czyli w bezpieczne papiery dïuĝne, wĂród których wymienione sÈ
obligacje i bony skarbowe. Najbliĝsze miesiÈce pokaĝÈ, czy zarzÈdzajÈcy
PPK nie powielÈ bïÚdów OFE, których portfel w 2010 r. skïadaï siÚ w aĝ
60% z obligacji skarbowych.
4. Alternatywny system oszczÚdzania dla przedsiÚbiorców.
ObowiÈzujÈce przepisy umoĝliwiajÈ odprowadzanie skïadki w staïej wyso13
14

https://www.pb.pl/ppk-wpompuja-miliardy-na-gpw-ale-905985 (dostÚp: 5.12.2018).
http://wyborcza.pl/7,155287,24218327,fik-czyli-gigantyczne-kwoty-dla-premiera-mateuszamorawieckiego.html (dostÚp: 5.12.2018).
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koĂci niezaleĝnie od wysokoĂci zarobków. Minimalna podstawa wymiaru
skïadek wynosi 60% Ăredniej pensji. W praktyce oznacza to, ĝe przedsiÚbiorca, niezaleĝnie od tego, czy zarabia 2000 zï, 5000 zï, czy 15000 zï,
odprowadzi skïadkÚ w wysokoĂci 1228,70 zï – suma skïadek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, z czego skïadka na ubezpieczenie
emerytalne wynosi 520,36 zï15. Dodatkowo wspomniana powyĝej ulga na
start pozwala uwolniÊ siÚ od obowiÈzku skïadkowego na 6 miesiÚcy, dalej
bez zmian nowy przedsiÚbiorca moĝe skorzystaÊ z ulgi przez kolejne 2 lata
prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej, skïadek nie odprowadzi równieĝ
wtedy, gdy zawiesi dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ. Takie rozwiÈzanie spowodowaïo dwie patologie: nierówne obciÈĝenie skïadkami przedsiÚbiorców
ob wysokich zarobkach i tych o bardzo niskich. Nie ma co siÚ ïudziÊ, ĝe
przedsiÚbiorcy dobrowolnie zwiÚkszÈ wysokoĂÊ odprowadzanej skïadki
(robi to tylko ok. 2% z nich). Z kolei dla osób osiÈgajÈcych bardzo niskie
zarobki skïadka ta stanowi zbyt duĝe obciÈĝenie, czÚsto uniemoĝliwiajÈc
osiÈgniÚcie realnych zysków z pracy, co skutkuje przeniesieniem siÚ do
szarej strefy. W dïugiej perspektywie samozatrudnieni stanowiÈ (ibjeĂli nic
siÚ nie zmieni nadal bÚdÈ stanowiÊ) jednÈ z grup zawodowych z najniĝszym
Ăwiadczeniem emerytalnym. Podczas gdy Ărednia emerytura wypïacana
przez ZUS w 2016 r. wyniosïa 2136 zï brutto, to przedsiÚbiorca Ărednio
otrzymuje tylko 1746 zï brutto. Dla porównania Ărednia emerytura nauczyciela wynosi 2360 zï brutto16. Nie trzeba nadmieniaÊ, ĝe wprowadzenie
ulgi na start oraz moĝliwoĂci zawieszenia dziaïalnoĂci gospodarczej na czas
nieokreĂlony pogïÚbia tylko problem niskich emerytur samozatrudnionych. Dlatego jedynym rozwiÈzaniem jest zdecydowana reforma systemu
emerytalnego. MojÈ propozycjÈ jest stworzenie alternatywnego, nakierowanego na przedsiÚbiorcÚ systemu oszczÚdzania na emeryturÚ, który
zbuduje realnÈ wiÚě miÚdzy przedsiÚbiorcÈ a systemem. Samozatrudniony
powinien tak jak kaĝdy byÊ objÚty emeryturÈ obywatelskÈ z boděcami do
inwestowania nadwyĝki w systemie kapitaïowym. Przykïadowo: firma
moĝe byÊ podstawÈ emerytury. Samozatrudniony miaïby alternatywÚ dla
odprowadzania tradycyjnych skïadek, np. ZUS byïby akcjonariuszem/udziaïowcem w firmie, przy czym naleĝaïoby ustanowiÊ pewne zabezpieczenia
w razie spadku wartoĂci przedsiÚbiorstwa np.bjako zabezpieczenie istnia-
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16

Skïadki ZUS przedsiÚbiorców obowiÈzujÈce od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. http://www.
zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczeniaspoleczne (dostÚp: 5.12.2018).
http://wyborcza.pl/7,155287,21344423,masz-firme-na-emeryture-z-zus-nie-masz-co-liczyc.
html (dostÚp: 5.12.2018).
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ïaby moĝliwoĂÊ ustanowienia hipoteki na nieruchomoĂciach przedsiÚbiorstwa na rzecz ZUS. Tak jak w PPK uczestnicy majÈ moĝliwoĂci wczeĂniejszej wypïaty czÚĂci zgromadzonych Ărodków (np. na wkïad mieszkaniowy,
w przypadku choroby), tak samo powinno to dotyczyÊ przedsiÚbiorców.
PrzedsiÚbiorca powinien mieÊ przy tym szersze moĝliwoĂci wypïaty,
zwïaszcza w celu inwestycji w swojÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ przy obowiÈzku zwrotu pobranych Ărodków w ciÈgu 15b lat (analogicznie jak przy
wkïadzie wïasnym w PPK).
OczywiĂcie powyĝsze propozycje nie zawierajÈ analizy wszystkich problemów polskiego systemu emerytalnego, a szczególnie kosztów administracyjnych
przeksztaïcenia systemu, kosztów zwiÈzanych z systemem kapitaïowym oraz
problemu spïaty zobowiÈzañ wobec osób, które nabyïy uprawnienia emerytalne
na poprzednich zasadach. Problematyka ta wykracza jednak poza zakres niniejszego opracowania.

3. W poszukiwaniu harmonii miÚdzy systemami emerytalnymi
a wspieraniem przedsiÚbiorczoĂci
Z dwóch pierwszych podrozdziaïów opracowania wynika jednoznacznie, ĝe
skuteczne wspieranie polskiej przedsiÚbiorczoĂci moĝliwe jest tylko przy gruntownej zmianie polskich systemów emerytalnych. Wszystkie próby wspierania
przedsiÚbiorczoĂci koñczÈ siÚ bowiem restrykcjami wobec przedsiÚbiorstw, które
nie mogÈ sobie poradziÊ z obciÈĝeniami emerytalnymi i próbujÈ ich unikaÊ. Moĝna
zrozumieÊ wïadze pañstwowe, które odpowiedzialne sÈ za wypïacalnoĂÊ polskiego systemu emerytalnego i wypïacanie emerytur oraz rent ponad dziewiÚciu milionom emerytów i rencistów, dramatyczne wiÚc coraz bardziej poszukujÈ
skïadek na ten system. Powoduje to, ĝe w przygotowaniu takich aktów prawnych,
jak te skïadajÈce siÚ na konstytucjÚ biznesu, stosuje siÚ ogromnÈ ekwilibrystykÚ,
wbktórej chce siÚ pokazaÊ, ĝe trochÚ pomaga siÚ przedsiÚbiorstwom, ale z drugiej
strony, ĝe nie moĝna doprowadziÊ do bankructwa polskiego systemu emerytalnego. Sami przedsiÚbiorcy podchodzÈ teĝ do systemu emerytalnego w zróĝnicowany sposób. Jedni traktujÈ ten system jako jedno z najwiÚkszych ograniczeñ ich
dziaïalnoĂci i rozwoju i dramatycznie optymalizujÈ skïadki w kierunku pïacenia
moĝliwie najniĝszych z nich. Znaczna czÚĂÊ ustaw z konstytucji biznesu próbuje
troszkÚ iĂÊ w ich kierunku, lecz jest to oczywiĂcie tylko bardzo doraěna i paliatywna pomoc. OsiÈgniÚcia teoretyczne wspóïczeĂnie bardzo wpïywowej ekonomii
behawioralnej Thalera (Thaler, 2018) pokazujÈ np. ĝe konieczne jest „szturchanie” przedsiÚbiorców i obywateli w celu myĂlenia o zabezpieczeniu na przyszïoĂÊ,
poniewaĝ dramatyzm walki o utrzymanie siÚ dzisiaj w wysoce konkurencyjnym
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biznesie moĝe powodowaÊ, ĝe ludzie nie myĂlÈ obswojej przyszïoĂci, co powoduje
ogromne problemy dla obecnej wypïacalnoĂci systemu emerytalnego oraz problemy dla tego systemu w przyszïoĂci i problemy dla ludzi. PrzedsiÚbiorcy bez
skïadek emerytalnych, bez Ărodków do ĝycia na staroĂÊ? To oczywisty problem
nie tylko ich, ale równieĝ caïego spoïeczeñstwa.
Jak wiÚc pogodziÊ, zharmonizowaÊ te czÚsto sprzeczne tendencje: rozwój
przedsiÚbiorczoĂci, zniesienie emerytalnych ograniczeñ rozwoju przedsiÚbiorczoĂci, zapewnienie Ărodków na ĝycie przedsiÚbiorcom w wieku emerytalnym,
zapewnienie wypïacalnoĂci systemu emerytalnego?
Dobre rozwiÈzanie powyĝszego dylematu warte jest kilku Nagród Nobla
wbdziedzinie ekonomii. Na pewno nie bÚdzie ïatwo je znaleěÊ, ale próbowaÊ trzeba.
DoĂwiadczenia historyczne pokazujÈ, ĝe najïatwiej powyĝszy problem rozwiÈzywaïa demografia. Gdyby PolskÚ czekaï tak dobry ukïad demograficzny dla
emerytur, jaki miaïa w latach 70. i 80. XX wieku, to oczywiĂcie problem sam
by siÚ rozwiÈzaï. CzÚsto w historii takie nabrzmiaïe problemy potrafiÈ siÚ same
rozwiÈzywaÊ. Jak jednak pokazuje nasza analiza, ukïad demograficzny zapowiada
siÚ w Polsce bardzo niekorzystnie, potÚgujÈc powyĝszy dramat, a nie dostarczajÈc
rozwiÈzania. Nie widaÊ przyszïoĂciowego efektu programu 500+. W demografii podobnie jak w przedsiÚbiorczoĂci rodziny chcÈ siÚ rozwijaÊ, gdy dostrzegajÈ
przyjazne Ărodowisko rozwoju: stabilne prawo egzekwowane solidnie przez niezaleĝne sÈdy, bezpieczne granice, bezpieczne ĝycie itp.
Nie sprzyja równieĝ rozwiÈzaniu tego problemu demagogia i populizm, który
prezentujÈ nie tylko politycy, dziaïacze zwiÈzkowi, ale czÚsto sporo równieĝ grupa
utytuïowanych naukowców z ekonomii, socjologii, prawa czy z innych nauk spoïecznych. Wedïug ich ujÚcia klucz do rozwiÈzania leĝy po stronie pañstwa, tak
wiÚc to pañstwo i prawo powinny wziÈÊ na siebie peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za przyszïy system emerytalny i to Fundusz Ubezpieczeñ Spoïecznych zarzÈdzany przez
ZUS powinien byÊ gïównym systemem emerytalnym i skïadki do niego zb bezwzglÚdnoĂciÈ danin podatkowych powinny byÊ ĂciÈgane (OrÚziak, 2013). Takie
podejĂcie przypomina raczej szwejkowskÈ lewatywÚ, która zawsze na wszystkie
choroby jest dobra. Przy okazji populistom i demagogom udaïo siÚ zdezawuowaÊ
kapitaïowe systemy emerytalne typu OFE czy pracownicze systemy emerytalne,
przy wspóïudziale – niestety – liberalnej partii PO. Zgodnie z teoriÈ ekonomii
behawioralnej systemy te miaïy dobry charakter „poszturchiwania”, czyli ksztaïcenia obywateli w samoodpowiedzialnoĂci za przyszïe warunki ĝycia. JeĂli nawet
reformy OFE i PPE miaïy wady, to moĝna je byïo eliminowaÊ, nie zatracajÈc
epokowej korzyĂci z tych reform, jakÈ byïo przeksztaïcanie ĂwiadomoĂci spoïeczeñstwa. Fakt, ĝe 2,5 mln Polaków do koñca chciaïo pozostaÊ w systemie OFE
jest juĝ na pewno wielkim sukcesem edukacyjnym tego programu i wielkim szo-
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kiem dla populistów i demagogów, którzy zakïadali znacznie wiÚkszy stopieñ gïupoty polskiego spoïeczeñstwa. Warto zauwaĝyÊ, ĝe te 2,5 mln Polaków to ludzie
myĂlÈcy bardzo przedsiÚbiorczo, chociaĝ to inna populacja niĝ populacja przedsiÚbiorców, i dobrze by wiÚc byïo, aby populacja przedsiÚbiorców potwierdziïa
równieĝ swojÈ przedsiÚbiorczoĂÊ w zakresie systemu emerytalnego. JeĂli nie jest
w stanie ibwbramach systemu emerytalnego podkreĂliÊ swojej przedsiÚbiorczoĂci,
to byÊ moĝe nie ma jej i w systemie przedsiÚbiorczoĂci w ogóle. W kaĝdym razie
trzeba jej pomóc przez inne podejĂcie do systemu emerytalnego.
Pewne cechy tego innego systemu, tego poszukiwanego, zaczÈï zawieraÊ
system PPK. W obecnej formule jest on jednakĝe marginalny, i tylko komplikujÈcy system, tudzieĝ – jak wspomniano – niebudzÈcy politycznego zaufania,
raczej groěbÚ, ĝe skoñczy gorzej niĝ OFE. Ale w jego konstrukcji zauwaĝono
racjonalne rozwiÈzania, np. takie jak prywatyzacja emerytur, pewne, jakkolwiek
ogromnie ograniczone moĝliwoĂci innego i wczeĂniejszego wykorzystania Ărodków itp. Zb punktu widzenia przedsiÚbiorczoĂci i emerytur dla przedsiÚbiorców
jest to dobry kierunek myĂlenia. Gromadzone przez przedsiÚbiorców skïadki na
emeryturÚ powinny sprzyjaÊ równieĝ ich dziaïalnoĂci przedsiÚbiorczej, moĝliwa
jest synergia miÚdzy nimi, a nie silne ograniczenia. Gromadzony kapitaï emerytalny powinien stanowiÊ wsparcie, zabezpieczenie biznesowe zarówno w sposób
bezpoĂredni – wedïug prawa i decyzji przedsiÚbiorcy, jak i poĂredni, przez wykorzystanie go przez pañstwo dla przedsiÚbiorców i ich przyszïych emerytur.
Wydaje siÚ, ĝe wïaĂnie w tym kierunku powinien podÈĝaÊ system emerytalny,
który potrafiïby zharmonizowaÊ te dwa pozornie sprzeczne cele: rozwój przedsiÚbiorczoĂci i zapewnienie wypïacalnoĂci systemu emerytalnego. Trzymanie siÚ
XIX-wiecznego systemu stworzonego przez O. Bismarcka, w którym tylko jeden
procent spoïeczeñstwa doĝywaï emerytury, jest efektowne populistycznie, lecz
zupeïnie nierealne ekonomicznie i bardzo pasywne z punktu widzenia moĝliwoĂci
rozwoju kraju. Obecnie odnosi siÚ wraĝenie, ĝe pracuje siÚ gïówne na emerytury,
a i tak skïadki te sÈ z punktu widzenia zasilenia systemu emerytalnego bardzo
niskie i system wymaga ogromnego dotowania ze strony pañstwa. Na przykïad
przedsiÚbiorca, który otrzymuje co miesiÈc zlecenie na 10000 zïotych, zupeïnie
duĝe w przypadku setek tysiÚcy przedsiÚbiorców w Polsce, i chciaïby zatrudniÊ
dwóch pracowników do pomocy w jego wykonaniu, zapïaciÊ musi im przykïadowo
2000 zïotych netto, aby zadowoliÊ coraz silniejsze lewicowe domagania siÚ sprawiedliwoĂci spoïecznej. Z tych 10000 zïotych pozostanie mu 3500 zïotych brutto,
w zaleĝnoĂci teraz od systemu podatkowego i innych „strategii” bÚdzie miaï do
dyspozycji okoïo poïowy Ăredniej pensji krajowej.
Jak moĝe wyglÈdaÊ poĝÈdany zharmonizowany system emerytalny? Przede
wszystkim musi mieÊ on charakter prawa nabytego, którego nie moĝna w przy-
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szïoĂci odebraÊ tym, którzy juĝ je nabyli; w tym sensie konstytucja biznesu staje
siÚ rzeczywiĂcie konstytucjÈ. W ramach tego systemu przedsiÚbiorca gromadzi
kapitaï, który moĝe mieÊ charakter kapitaïu zgromadzonego w ZUS lub kapitaïu
wbemerytalnym systemie kapitaïowym. Do tego miejsca nie ma wiÚc sporu miÚdzy zwolennikami repartycyjnego i kapitaïowego systemu emerytalnego. Kapitaï
ten jest rocznie oprocentowany wedïug stopy piÚcioletnich obligacji skarbu pañstwa. Po piÚciu latach przedsiÚbiorca ma prawo dokonaÊ korekty tego zgromadzonego kapitaïu. JeĂli zgromadziï wiÚcej niĝ Ărednio w kraju zgromadzony kapitaï przez wszystkich skïadkowiczów emerytalnych, to moĝe wycofaÊ nadwyĝkÚ
z systemu. JeĂli poniĝej, to musi dopïaciÊ do Ăredniej. Pozostawienie w systemie emerytalnym nadwyĝek ponad Ăredni kapitaï powinno byÊ nagradzane, czyli
pozytywnie poszturchiwane wedïug ekonomii behawioralnej R. Thalera, tak aby
przedsiÚbiorcom opïacaïo siÚ gromadziÊ jak najwiÚcej nadwyĝkowych skïadek.
To nagradzanie mogïoby polegaÊ np. w otrzymaniu pierwszeñstwa Ăwiadczenia
usïug przez organy pañstwowe i samorzÈdowe. W ten sposób nastÚpowaïaby teĝ
weryfikacja zdolnoĂci przedsiÚbiorczej: potrafisz w dïuĝszej perspektywie prowadziÊ biznes, albo wrÚcz staraj siÚ myĂleÊ o swoim biznesie w dïuĝszej perspektywie, powaĝniej, a nie chwal siÚ tym, ĝe masz piÚÊ firm, z których ĝadna nie dziaïa
dïuĝej niĝ kilka miesiÚcy, bÈdě dla siebie swojÈ wïasnÈ konstytucjÈ biznesu.
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