
 

 

PAKIET DLA WSPARCIA INWESTYCJI W SEKTORZE 
NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W DOBIE PANDEMII 
COVID-19 
 
Szanowni Państwo, 
 
Kluczowym jest, aby w trakcie i po pandemii tworzyć warunki zachęcające firmy do utrzymania 
działalności, ale też podejmowania działań inwestycyjnych, co pozwoli na szybki powrót do poziomów 
produkcji i sprzedaży usług sprzed kryzysu.  
 
W oparciu o doświadczenia i opinie firm, z którymi ABSL i nasi Partnerzy ma okazję współpracować, 
pozwalamy sobie przedstawić kilka kluczowych propozycji rozwiązań, które zaprezentowano także 
podczas ABSL FDI Forum we wrześniu br.  
 
Ponadto, pragniemy przedłożyć szczegółowe propozycje praktycznych zmian, które spotkałyby się z 
pozytywnym przyjęciem inwestorów. Wprowadzenie proponowanych zmian będzie realnym 
wsparciem dla polskiej gospodarki i zapewni przedsiębiorstwom warunki do stabilnego 
funkcjonowania, utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz kontynuowania 
zaplanowanych w Polsce inwestycji.  
 
Jednocześnie, pozostajemy do dyspozycji, aby omówić szczegóły na poziomie roboczym w dogodnym 
dla Państwa momencie.  
 
Materiał został przygotowany we współpracy ze specjalistami z firm będących partnerami ABSL, którzy 
dzielą się z nami merytoryczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie obsługi inwestorów, tj. z p. Iwoną 
Chojnowską- Haponik (JLL, instrumenty wsparcia), p. Michałem Wysłocki (Sadkowski i Wspólnicy, 
legalizacja pobytu cudzoziemców) oraz p. Jerzym Martini (Martini i Wspólnicy, podatki). 
 
 
Z poważaniem, 
 
 

 
____________________ 
Jolanta Jaworska 
VP ABSL 
 
 

 
 
_____________________ 
Wioletta Bobryk 
ABSL Legal & Compliance Director 
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WNIOSKI i POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW- PODSUMOWANIE 

 
Znamienita większość inwestorów, z którymi ABSL rozmawia na temat dalszego rozwoju działalności 
oczekuje, że rządy będą elastycznie reagowały na zmieniające się potrzeby środowiska biznesowego 
w sytuacji bez precedensu, z jaką mamy do czynienia.  
 
Oto najczęściej powtarzane postulaty i wyzwania w rozmowach z potencjalnymi inwestorami i 
przedsiębiorcami operującymi w Polsce: 
 

 
 Potrzebny jest otwarty dialog pomiędzy wszystkimi stronami dialogu społecznego w celu 

szybkiego reagowania i wypracowywania optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych 
mających na celu zniwelowanie skutków kryzysu gospodarczego.  
 

 Należy wstrzymać prace nad przepisami, które obciążą przedsiębiorców nowymi 
obowiązkami lub zapewnić możliwie najmniejsze obciążenia i odpowiednio długie vacatio 
legis. Prowadzone obecnie procesy legislacyjne powinny zostać zrewidowane pod kątem ich 
wpływu na działalność przedsiębiorców, zarówno z perspektywy kosztów organizacyjnych i 
wdrożeniowych (wpływ na organizację działalności gospodarczej, zmiany systemów 
teleinformatycznych, oddziaływanie na bazy klienckie) oraz bezpośredniego wpływu na 
prowadzony biznes. 
 

 Wprowadzanie nowych instrumentów wsparcia jako odpowiedź na potrzeby firm w 
kontekście ich dalszego rozwoju. Przykładem może być Łotwa, która wprowadziła wsparcie 
szkoleniowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oferujące 
zwrot 30%-70% kosztów poniesionych na nauczanie języków nordyckich – tak poszukiwanych 
przez firmy z sektora BSS, umiejętności zarządzania projektami, IT, programowania, inżynierii 
produkcji i telematyki, logistyki, automatyki i robotyki. Należy się także skupić na potrzebie 
doskonalenia i przekwalifikowania pracowników (upskilling and re-skilling). Potrzebne jest 
wsparcie dla inwestorów we współpracy ze szkołami technicznymi i uniwersytetami poprzez 
wprowadzenie zachęt finansowych lub ulg podatkowych na takie programy; 
 

 W rzeczywistości postpandemicznej należy spodziewać się, że skala projektów inwestycyjnych 
będzie znacząco mniejsza (regionalizacja produkcji), i o ile będzie wiązała się z relatywnie 
dużymi nakładami, w szczególności wydatkami na najnowsze technologie, to nie należy 
spodziewać się dużego przyrostu zatrudnienia. Jednak realizowane inwestycje mogą 
przyczynić się też do utrzymania już istniejących miejsc pracy. Wydaje się zasadnym 
wprowadzenie instrumentów wsparcia również w takim przypadku. Podobne rozwiązania 
stosowane są w innych państwach – Niemcy, Wielka Brytania; 
 

 Wiele z przedsiębiorstw, które korzystają z instrumentów wsparcia dostępnych w Polsce, 
podejmowało zobowiązania w bardzo odmiennej od dzisiejszej sytuacji gospodarczej. 
Wyzwania wynikające z pandemii dotknęły je do tego stopnia, że dziś mają problemy w 
wypełnieniu wcześniejszych deklaracji. Warto byłoby otworzyć dialog z tymi 
przedsiębiorstwami w celu znalezienia kompromisowych rozwiązań, które, uznając choćby 
częściowe wypełnienie warunków inwestycyjnych, nie spowodują konieczności zwrotu całej 
pomocy publicznej, co – szczególnie w obecnej sytuacji – może mieć negatywne skutki 
zarówno dla ich stabilności finansowej, jak i wizerunku Polski w zagranicznych centralach; 

 Ważnym elementem dotyczącym rynku pracy jest usankcjonowanie elastycznych form 
świadczenia pracy (praca zdalna, w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin), i to zarówno z 
punktu widzenia kodeksu pracy i bezpieczeństwa rozwiązań dla pracowników i pracodawców, 
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jak i w kontekście programów pomocy publicznej. Następstwem epidemii jest 
upowszechnienie pracy zdalnej; w branży takiej jak IT nawet do 95% pracowników pracuje z 
domu, który czasem jest oddalony od siedziby spółki o wiele kilometrów. Podobnie wyglądają 
procesy rekrutacji – spółki zatrudniają na terenie całej Polski, ograniczając potrzebę fizycznej 
obecności pracownika w miejscu pracy do niezbędnego minimum. Ponad 74% firm ma w 
planach zwiększenie zakresu pracy zdalnej po zakończeniu pandemii, co pokazuje, że praca 
zdalna zostanie z nami na stałe. Należałoby także przyjrzeć się możliwości pracy zdalnej z 
zagranicy, co w wielu obszarach polskiej gospodarki, dałoby duży asumpt do dalszego rozwoju. 
Szczegółowe postulaty dot. projektu zmian do kodeksu pracy ws. wprowadzenia pracy zdalnej 
zostały przekazane przez ABSL Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii i są dostępne na 
stronie www.absl.pl  

 Postulujemy upowszechnienie formy dokumentowej w każdym możliwym aspekcie. W 
wyjątkowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID liczni przedsiębiorcy, skarżą się na przepisy 
zastrzegające formę pisemną dla różnego rodzaju procedur formalno - prawnych. 
Proponujemy niezwłoczne wprowadzenie przepisu generalnego, odnoszącego się do 
możliwości stosowania formy elektronicznej (dokumentowej) w sytuacji przepisów ustaw lub 
zapisów umów, w których zastrzeżono formę pisemną. Podkreślamy, iż jest to przepis 
niezmiernie potrzebny wielu branżom gospodarki oraz ich klientom, ponieważ w obecnej 
sytuacji zachowanie formy pisemnej jest utrudnione, ale również potencjalnie niebezpieczne 
z punktu widzenia epidemiologicznego. Dodatkowo podkreślamy, że jest to bardzo istotne w 
prawie pracy. W obecnych realiach utrzymywanie obowiązku zachowywania formy pisemnej 
dla dokumentów pracowniczych jest anachroniczne i dla obu stron problematyczne.  

 Wsparcie przedsiębiorców poprzez budowanie instrumentów prawnych i administracyjnych 
w celu szybszego pozyskiwania wykwalifikowanej kadry. 70% przedsiębiorców w Polsce 
zgłasza trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami – to największy od 10 lat 
niedobór talentów. Jest to problem zauważalny w całej Europie. Zauważalnym zjawiskiem w 
nadchodzących dziesięcioleciach będzie także spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym i 
intensywność tego procesu. Imigracja jest postrzegana jako jedno z rozwiązań tego problemu, 
pozyskiwanie i utrzymanie pracowników wykwalifikowanych stanowić powinno jeden ze 
strategicznych elementów polityki migracyjnej i edukacyjnej. Dlatego tez w dalszej części 
dokumentu proponujemy szereg rozwiązań, które mogłyby ułatwić i przyśpieszyć procesy 
legalizacji pobytu cudzoziemców. 

 Jednym z głównych wyzwań dla inwestorów jest brak stabilności prawa, w tym prawa 
podatkowego. Samą ustawę o podatku od towarów i usług w ciągu ostatnich 15 lat 
nowelizowano około 100 razy. Ordynacja podatkowa doczekała się ponad 200 nowelizacji, a 
łączna liczba zmian w PIT i CIT dochodzi do 600. Są to często zmiany bardzo głębokie i istotne, 
przeważne zwiększające obowiązki informacyjne i raportowe nakładane na podatników. To 
zaś przekłada się na wzrost ryzyka podatkowego, zważywszy na fakt, że wiele nowych 
rozwiązań budzi poważne wątpliwości interpretacyjne. Prowadzenie działalności gospodarczej 
w zgodzie z przepisami podatkowymi jest więc niezwykle trudne. 

 Inwestorzy wskazują, iż potrzebna jest redukcja obciążeń administracyjnych w 
priorytetowych obszarach polskiego prawa, a także większa stabilność systemu prawnego i 
podatkowego. Bezdyskusyjne jest, że inflacja prawa szkodzi gospodarce – podnosi firmom 
koszty działania, wprowadza niepewność biznesową i zniechęca do inwestycji, a w 
konsekwencji ogranicza wzrost płac, zatrudnienia czy przychodów budżetowych.1 Dlatego też 

 
1 Zob. Barometr  stabilności otoczenia prawnego w Polsce przygotowany przez Grant Thornton 
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z entuzjazmem przyjęliśmy zapowiedzi reprezentantów rządu stworzenia komisji 
deregulacyjnej i redukcji obciążeń administracyjnych na kształt angielskiej Reducing 
Regulations Committee czy australijskiej Red Tape Committee. Uporządkowanie systemu 
prawno-podatkowego będzie realnym wsparciem dla polskiej gospodarki i zapewni 
przedsiębiorstwom warunki do stabilnego funkcjonowania, utrzymania dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia oraz kontynuowania zaplanowanych w Polsce inwestycji.  

 W trudnej sytuacji ekonomicznej wykorzystanie talentów wszystkich pracowników staje się 
ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Uwzględnienie różnorodności pracowników i 
wspieranie środowiska pracy, umożliwiającego integrację społeczną może bowiem przynieść 
korzyści biznesowe i przewagę rynkową. Inwestorzy w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca 
do inwestycji są bardzo wyczuleni na to, w jaki sposób dany kraj i jego rząd podchodzi do 
kwestie wolności oraz podstawowych praw człowieka i jaka jest opinia w tym zakresie 
odnośnie danego kraju na arenie międzynarodowej. Dyskryminacyjna narracja rządu, która 
pojawią się od czasu do czasu w mediach może powodować, że firmy nie zainwestują w Polsce 
w obawie o własną renomę i bezpieczeństwo pracowników. 

 Zwiększenie ilości testów i lepsze wykorzystanie testów na obecność koronawirusa – Polska 
jest na 24 miejscu spośród unijnej dwudziestki siódemki krajów pod względem ilości 
wykonywanych testów.  W żaden sposób nie wykorzystujemy szansy na wczesne na wczesne 
wykrywanie i kierowanie na kwarantannę nosicieli wirusa, a tym samym zmniejszenie liczby 
zachorowań i zgonów, jaki dają testy wykonywane przez pracodawców. Dlatego też 
należałoby (1) stworzyć listę autoryzowanych/certyfikowanych placówek medycznych 
wykonujących komercyjnie autoryzowane/certyfikowane testy; (2) zobowiązać stacje 
sanitarno-epidemiologiczne do uznawania wyników takich testów; (3) refundować 
pracodawcom część kosztów wykonania takich testów dla pracowników; (4) zagwarantować 
pierwszeństwo w dostępie do testów dla pracowników sektorów krytycznych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa państwa, w tym zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją leków; 
(5) należałoby także wdrożyć system kontenerowych punktów diagnostycznych wykonujących 
szybko (15 min.) wysokoczułe testy antygenowe covid-19. 

 
Poniżej przedstawiamy szczegółowa analizę potrzeb w obszarach instrumentów wsparcia, 
podatków, legalizacji pobytu cudzoziemców, a także innych zmian postulowanych przez sektor 
nowoczesnych usług biznesowych. 
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SZCZEGÓŁOWA ANALIZA POTRZEB W OBSZARACH INSTRUMENTÓW 
WSPARCIA, PODATKÓW, LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW, A TAKŻE 
INNYCH ZMIAN POSTULOWANYCH PRZEZ SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG 
BIZNESOWYCH 

I. INSTRUMENTY WSPARCIA, POLSKA STREFA INWESTYCJI, PROGRAM WSPIERANIA 
INWESTYCJI O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI POLSKIEJ  
Szczegółowe rozwiązania w zakresie instrumentów wsparcia inwestycji 
 

A. Program Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej 

 Ideą Programu było odejście od katalogu branż na rzecz jakości realizowanych inwestycji oraz 
tworzonych miejsc pracy, tymczasem w obecnym kształcie Program jest adresowany 
wyłącznie do inwestorów z sektora przetwórstwa przemysłowego oraz usług nowoczesnych 
dla biznesu. Istnieje wiele przykładów inwestycji np. w centra logistyczne, których parametry 
jakościowe pozytywnie wyróżniają się na tle innych projektów produkcyjnych (płace, odsetek 
inżynierów, współpraca ze szkołami i uczelniami), ale jako projekty nieprodukcyjne 
wykluczone są ze wsparcia, mimo generowania dużej liczby wartościowych miejsc pracy. 
Warto tu nadmienić, że tego typu inwestycje mogą liczyć na wsparcie w wielu europejskich 
krajach (Niemcy, Francja, Republika Czeska, etc.). 

 Światowi eksperci oceniają, że w wyniku pandemii znacząco wzrośnie poziom bezrobocia. W 
związku z tym, wydaje się zasadne wprowadzenie – wzorem poprzedniej wersji Programu 
wspierania inwestycji – grantu na tworzenie miejsc pracy dla przedsiębiorstw przemysłowych, 
współistniejącego z grantem na pokrycie części kosztów inwestycji.  

 Zważywszy na prognozowaną trudną sytuację na rynku pracy, wydaje się zasadnym 
umożliwienie przyznania zachęt inwestycyjnych (zarówno w formie grantów, jak i zwolnienia 
podatkowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji) nie tylko w przypadku tworzenia nowych 
miejsc pracy, ale też gdy firma, realizując nową inwestycję, zagwarantuje utrzymanie 
istniejących etatów – rozwiązania takie są szeroko stosowane w krajach europejskich (Niemcy, 
Włochy, Wielka Brytania). 

 Starając się zachęcić przedsiębiorców do realizacji inwestycji, wiele europejskich krajów 
uatrakcyjniło w ostatnim czasie swoje programy wsparcia, dostosowując je do oczekiwań firm 
w zakresie poziomów wsparcia, czy oferowanych form, ale też maksymalnie upraszczając 
procedury związane z aplikowaniem. Tymczasem, uzyskanie wsparcia w formie grantu w 
krajowym systemie stało się dużo bardziej złożone, choćby przez wprowadzenie ok. 20 
kryteriów jakościowych, oceny sektorowej (w przypadku dużych inwestycji) oraz opinii 
regionalnej. Z powodu trudnego do przewidzenia poziomu punktacji w ramach oceny 
sektorowej wyzwaniem też staje się choćby oszacowanie wysokości wsparcia na jakie firmy 
mogą liczyć, co niekiedy jest warunkiem koniecznym, żeby porównać oferty konkurentów o 
inwestycje.  

 Niektóre z wprowadzonych kryteriów, które przedsiębiorcy muszą spełnić w okresie realizacji 
inwestycji oraz jej trwałości, nie zależą od przedsiębiorcy, lecz od czynników zewnętrznych 
(np. poziom płacy w powiecie inwestycji). Ponadto, Program nie precyzuje co będzie się działo 
w przypadku częściowego niewypełnienia kryteriów jakościowych. Stąd też sugestia, aby 
zagwarantować beneficjentowi elastyczność w ich wypełnieniu, z możliwością 
proporcjonalnego obniżenia wsparcia w przypadku ich niespełnienia. Sztywne trzymanie się 
niektórych kryteriów jest kontrproduktywne dla działalności biznesowej (np. pro-eksportowy 
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charakter inwestycji wymusza na beneficjencie brak możliwości pozyskiwania klientów na 
rynku polskim, nakłaniając rodzime przedsiębiorstwa do korzystania z zagranicznych 
rozwiązań). 

 Podobnie zawiły do wykazania jest globalny charakter centrum – oczekiwanie potwierdzenia 
spełnienia tego kryterium wyłącznie poprzez udokumentowanie sprzedaży poza obszar 
Europy pomija sytuację, w której usługa / produkt jest wyprodukowany w Polsce, sprzedany 
do spółki – matki w Europie, a dystrybuowany czy wdrażany na całym świecie. 

 Wysokość grantu jest niewspółmiernie niska w zestawieniu z wymaganiami i zadeklarowanymi 
zobowiązaniami, co czyni ten instrument mniej atrakcyjnym. Kwoty wsparcia dla 
zaawansowanych procesów IT w obecnym Programie uległy obniżeniu. 

 Najbardziej zaawansowane projekty, szczególnie w obecnej dobie pandemii, mają tendencje 
do rekrutowania osób świadczących pracę w formule zdalnej. Postuluje się większą 
elastyczność w przypisywaniu tworzonych miejsc pracy do określonej lokalizacji. Sprawa jest 
szczególnie istotna w przypadku centrów IT które mają więcej niż jeden oddział w Polsce – 
wówczas rekrutowanie osób do projektów w wielu miastach jest normą, a pozyskiwanie 
pracowników – wypadkową sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Sztywny wymóg przypisania 
pracowników do jednej lokalizacji stoi w sprzeczności z logiką biznesową i powoduje 
dodatkowe ograniczenia w możliwości wypełnienia zobowiązań. 

 W przypadku kryteriów dla sektora usług nowoczesnych dla biznesu, lista procesów stanowi 
katalog zamknięty i odznacza się brakiem elastyczności, co stanowi ograniczenie w kontekście 
trendów w branży. Brak na niej takich procesów, jak choćby rozwój oprogramowania, który 
jest ogromną przewagą konkurencyjną naszego kraju. Branża ta realizuje pełne spektrum 
procesów, z których tylko część kwalifikuje się do objęcia wsparciem dla projektów B+R z 
funduszy unijnych. 

 Wymóg przeznaczenia 15% grantu na współpracę z uczelniami jest dość restrykcyjny, a w 
przypadku inwestycji o dużym wolumenie nakładów inwestycyjnych wręcz trudny do 
rozsądnego wypełnienia, co może skutkować nieefektywnością w wydawaniu pieniędzy.  

 Program nie określa katalogu kosztów kwalifikowanych w przypadku grantu na szkolenie 
pracowników. Wiele firm realizuje zaawansowane szkolenia w obszarze technologii 
wewnętrznie i chciałby mieć możliwość ich rozliczenia w ramach Programu. 

 Narzucone oczekiwania w zakresie wpływów podatkowych dla sektora BSS wydają się zbyt 
wysokie, nawet dla wysoko marżowych usług typu „Center of Excellence”. 

 Program przewiduje karę umowną w wysokości 0,1% wartości dotacji za niedostarczenie 
informacji o zapłaconych w danym roku podatkach. Kara ta wydaje się niewspółmierna do 
niedopełnionego obowiązku. 

 Pojawił się już pierwszy wzór umowy grantowej po nowelizacji Programu. Spółki mają dużo 
wątpliwości w obszarze sposobu wykazania spełnienia kryteriów jakościowych oraz sposobu 
w jaki przeliczane będzie wsparcie w przypadku ich niewypełnienia w całości. Zapisy umowne 
dodatkowo zaostrzają i tak już trudne (ze względu na przewidywalność) do spełnienia kryteria 
wymienione w Programie.  Doprecyzowanie tych kwestii jest dla firm kluczowe do podjęcia 
ostatecznego zobowiązania i decyzji o inwestycji. 

B. Polska Strefa Inwestycji 
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1. Kryteria oceny jakościowej: 

Projekty usługowe 
 
Rozwój gospodarczy: 

 kryt. 1 – w kodach PKD centrum typu SSC pojawią się kody dotyczące produkcji; 
propozycja: obsługa klientów prowadzących działalność w określonej działalności; projekt 
powinien być zgodny z sektorami priorytetowymi lub strategią regionalną; 

 kryt. 4 – utworzenie lub rozszerzenie działalności istniejącego centrum (obecnie 
rozszerzenie działalności SSC zgodnie z rozporządzeniem nie kwalifikuje się do objęcia 
pomocą. 

Rozwój społeczny: 
 kryt. 2 – kryterium „prowadzenie działalności gospodarczej o niskim wpływie negatywnym 

wpływie na środowisko jest trudne do spełnienia, może można by tu uznawać certyfikaty 
budynku (LEED, Breeam, WELL), w którym mieści się centrum, 

 kryteria społeczne powinny dotyczyć zatrudnionych zgłoszonych do decyzji o wsparcie, a 
nie wszystkich zatrudnionych przez przedsiębiorcę w danym zakładzie.  

Projekty produkcyjne 

Rozwój gospodarczy: 
 kryt. 4 – powiązanie B+R z kosztami (1%) oznacza penalizowanie tych, którzy zaczynają 

produkować więcej, a nie rozszerzają działu B+R, podobnie 2% zatrudnionych – przy 
wzroście skali produkcji spółki spadną poniżej 2%; 

Rozwój społeczny: 
 kryt. 2 – sugestia o dopuszczenie możliwości opisowego przedstawienia działań pro-

ekologicznych, większość przedsiębiorców realizuje takie działania, ale nie ubiega się o 
certyfikaty, 

 kryteria społeczne powinny dotyczyć osób zgłoszonych we wniosku o decyzję o wsparciu, 
nie zaś wszystkich zatrudnionych w zakładzie. 

 
Często podnoszonym utrudnieniem jest również możliwość skorzystania ze zwolnienia z CIT przez 
oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Decyzje o wsparciu nie są wydawane dla tej formy 
działalności prawnej. 
 
Innym przykładem regulacji niekorzystnej dla przedsiębiorców jest par.2 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia 
RM z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zapis ten jest zawężający w porównaniu do zapisów w GBER, które mówią 
o konieczności zmiany klasyfikacji działalności tylko w przypadku nowej inwestycji polegającej na 
rozszerzeniu działalności zakładu. Natomiast w przypadku inwestycji polegającej na utworzeniu 
nowego zakładu ten wymóg nie obowiązuje. Zgodnie z przepisami UE przedsiębiorca może mieć na 
terenie obszaru ‘c’ kilka zakładów prowadzących tę samą działalność – i każdy z nich może być wsparty 
pomocą publiczną. 

Odrębną kwestię stanowi możliwość stosowania zwolnienia w odniesieniu do całości działalności 
spółki, nie zaś wyłącznie do przychodów pochodzących z nowego komponentu inwestycji. 
Zastosowane ograniczenie pogarsza atrakcyjność instrumentu dla tych inwestorów, którzy już zaufali 
Polsce. 

Należałoby też uregulować jednoznacznie w porozumieniu z Ministrem Finansów kwestię konieczności 
zgłaszania tej formy wsparcia jako schematu podatkowego. Z objaśnień Ministerstwa Finansów 
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wynika, że nie jest to konieczne, jednak wiele firm z powodów ostrożnościowych raportuje decyzje 
strefowe jako MDR. 

2. SSE a praca zdalna 

Wartym poddania pod rozwagę, jest zakres w jakim nowe przepisy w kodeksie pracy dotyczące pracy 
zdalnej, mogłyby znaleźć swoje zastosowanie również w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.  
Uelastycznienie podejścia dotyczącego miejsca wykonywania pracy dla przedsiębiorstw 
usytuowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, mógłby mieć dalszy pozytywny wpływ na 
wzrost atrakcyjności sektora, a idąc za tym poziomu zatrudnienia, poniesienia work-life balance 
pracowników zatrudnionych, wsparcia utrzymania ciągłości biznesowej (ang. Business Continuity 
Planning). 

W tym ostatnim kontekście: już dzisiaj wiemy, iż dla wielu międzynarodowych organizacji (w tym 
sektora IT, GBS), dominującym scenariuszem utrzymania ciągłości biznesowej jest możliwość 
przełączenia się na pracę zdalną (zarówno pod względem infrastruktury IT jak i fizycznym 
przemieszczeniem swoich pracowników). Przekonaliśmy się o tym podczas trwającej pandemii. 
Podczas gdy w aktualnej sytuacji mamy do czynienia z globalnym kryzysem i wprowadzonymi w 
związku z tym regulacjami, które umożliwiają pracę zdalną, powinniśmy antycypować, iż w przyszłości 
mogą zdarzyć się inne kryzysy, o zasięgu bardziej lokalnym i organizacje funkcjonujące aktualnie w SSE 
nie powinny być ograniczane w zakresie elastyczności zarządzenia sytuacją kryzysową, w razie 
konieczności wprowadzenia pracy zdalnej, która to w przypadku kryzysów o charakterze bardziej 
lokalnym, niekoniecznie znajdzie podobne uregulowanie jak aktualnie trwająca pandemia. 

Inne: 

Warto rozważyć ograniczenie wysokości dopuszczalnych kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do 
metra kwadratowego powierzchni (zarówno koszty budowy, jak i najmu). Podobne rozwiązanie 
wprowadziła Rumunia po doświadczeniach z inwestorami, którzy do budowy swoich fabryk zatrudniali 
spółki zależne i sztucznie zawyżali koszty budowy. 

Ostatnim wreszcie punktem jest sprawa łączenia instrumentów wsparcia (np. grant oraz zwolnienie w 
ramach PSI), które to łączenie powinno być oczywistym przywilejem inwestorów pod warunkiem 
nieprzekroczenia limitu pomocy publicznej dla danego projektu. Przyjęte w Programie kryteria 
łączenia instrumentów są zaporowe, szczególnie dla mniejszych inwestorów.  

II. SYSTEM PODATKOWY 

1. Niestabilność systemu podatkowego 

Polski system podatkowy jest jednym z najbardziej skomplikowanych wśród krajów OECD. Według 
rankingu Tax Foundation (International Tax Competitiveness Index 2019), Polska zajmuje 
przedostatnie miejsce jeśli chodzi o konkurencyjność systemu podatkowego w grupie państw 
zrzeszonych w tej organizacji. W kategorii podatków konsumpcyjnych zajmujemy ostatnie miejsce. W 
ogólnym notowaniu gorzej od Polski wypada jedynie Francja. Podobne wnioski można wyciągnąć 
analizując notowanie Doing Business Banku Światowego. Zgodnie z nim, polski przedsiębiorca 
poświęcona rocznie ponad 300 godzin rocznie na rozliczenia z organami skarbowymi. Dla porównania 
estoński 50 godzin, irlandzki 82 godziny, fiński 90 godzin. Oznacza to, że podatnicy muszą znaczną 
część czasu, którą powinny spożytkować na prowadzenie swojej działalności, poświęcić na rozliczenia 
z fiskusem. To znacznie obniża potencjał naszej gospodarki, ograniczając przy tym możliwości jej 
rozwoju.  

Za wskazany wyżej stan rzeczy odpowiadają różne czynniki. Jednym z nich jest brak stabilności prawa 
podatkowego. Samą ustawę o podatku od towarów i usług w ciągu ostatnich 15 lat nowelizowano 
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około 100 razy. Ordynacja podatkowa doczekała się ponad 200 nowelizacji, a łączna liczba zmian w PIT 
i CIT dochodzi do 600. Przy tym często są to zmiany bardzo głębokie i istotne, przeważne zwiększające 
obowiązki informacyjne i raportowe nakładane na podatników. To zaś przekłada się na wzrost ryzyka 
podatkowego, zważywszy na fakt, że wiele nowych rozwiązań budzi poważne wątpliwości 
interpretacyjne. Wystarczy wspomnieć, że objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące 
raportowania schematów podatkowych liczą 102 str. Prowadzenie działalności gospodarczej w 
zgodzie z przepisami podatkowymi jest więc niezwykle trudne.  

W szczególności , ze względu na przeważajacy model organizacyjny naszych firm członkowskich, 
podajemy dwa przykłady uciązliwości prawa podatkowego: 
 
 - brak od dwóch lat obiecanej  nowelizacji ustaw podatkowych w zakresie przepisów dotyczących 
podatku u źródła (WHT). Odbyliśmy szereg konstruktywnych rozmów z przedstawicielami 
Ministerstwa Finansów, otrzymaliśmy zapewnienie, że niebawem publikacja projektów nowelizacji 
nastąpi. Obecnie, stosowanie części przepisów w zakresie podatku u źródła, mogących rodzić po 
stronie członków zarządu polskich podatników surową odpowiedzialność finansową i karno-skarbową 
zostało odrodzone rozporządzeniem Ministra Finansów do dnia 31.12.2020 r., a treść nowelizacji w 
dalszym ciągu jest nieznana, pozostaje coraz mniej czasu na przeprowadzenie rzetelnych konsultacji 
do proponowanych zmian oraz zaplanowanie adekwatnych działań po stronie firm.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie nadania nowelizacji przepisów podatku u źródła 
charakteru priorytetowego na agendzie zmian podatkowych procedowanych w najbliższych 
tygodniach.  
 
- postulaty do ostatnich zmian w regulacjach CIT, m.in.:   

a) Ograniczenie zakazu rozliczania strat wyłącznie do sytuacji, w której działania 
restrukturyzacyjne (połączenie, aport) nie miały uzasadnienia ekonomicznego, lecz zostały 
przeprowadzone wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowej; 

b) Wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki 
podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT – proponujemy: 
-  odstąpienie od wprowadzania tego obowiązku, gdyż naszym zdaniem większość informacji 
administracja skarbowa już posiada - informowanie o planowanych restrukturyzacjach, WIA, 
WIS często dla nowych produktów narusza tajemnicę przedsiębiorstwa;  
- lub ograniczenie obowiązku publikacji wyłącznie do danych statystycznych (ilość złożonych 
wniosków o interpretacje, informacji MDR itp.),  
- wskazanie, że w przypadku braków w informacji z realizacji strategii podatkowej stosuje się 
odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej (w tym art. 169 OP); alternatywnie 
wprowadzenie prostego urzędowego wzoru – kwestionariusza do uzupełnienia (jedynie 
bardzo ogólne informacje); w pozostałym zakresie –informacje dostępne na żądanie organu 
(jak dawniej dokumentacja cen transferowych) 

c) Postulat uwzględnienia, że kryzys ekonomiczny związany z epidemią dotyka różne grupy 
podatników, co powoduje konieczność przedłużenia rozwiązań kryzysowych z tarcz 
antycovidowych również w innych obszarach niż zwolnienie z podatku od budynków, w 
szczególności chodzi o wymóg 2% rentowności podatkowej grupy kapitałowej. 

 

2. Nadużycia prawa i profiskalna wykładnia przepisów przez KAS  

Problemem jest także instrumentalne stosowanie przepisów prawa mające często znamiona 
nadużycia prawa przez przedstawicieli KAS. Wymienić tu warto choćby powszechne wszczynanie 
postępowania karnoskarbowego aby zawiesić bieg przedawnienia danego zobowiązania 
podatkowego. Owo postępowanie zaś nie znajduje uzasadnienia faktycznego czy prawnego. Jedynym 
celem jego zainicjowania jest zatem przeciągnięcie spraw podatkowych. Kwestia ta była wielokrotnie 
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podnoszona m.in. przez Krajową Radę Doradztwa podatkowego2 czy też Rzecznika Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw3. 

Podobnie patrzeć trzeba na kwestię wykorzystywania różnić w interpretacji przepisów do 
kwestionowania odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług. Dla przykładu: 
wniesienie aportu daje spółce prawo do odliczenia VAT od takiego wkładu po spełnieniu ustawowych 
przesłanek. Istnieją jednak spory dotyczące prawidłowości określenia podstawy opodatkowania VAT 
w przypadku aportu z agio (tzn. czy jest nią wartość nominalna akcji, która jest na ogół bardzo niska 
czy też ich wartość emisyjna, która najczęściej zbliżona jest do wartości rynkowej). W przypadku, gdy 
za podstawę opodatkowania VAT strony przyjmą wartość emisyjną, organy skarbowe kwestionują 
wysokość przysługującego odliczenia podatku (mimo iż podmiot wnoszący aport rozlicza przecież 
również VAT od tej wyższej wartości).  
 

3. Adekwatność negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorcy do potencjalnego 
uszczerbku Skarbu Państwa 
 

Naszym zdaniem należałoby wprowadzić zasadę, że sankcja związana z naruszeniem przepisów 
podatkowych powinna być adekwatna do powstałego po stronie Skarbu Państwa uszczerbku. Jeśli 
podatnik popełni błąd, który takiego uszczerbku nie wywołuje lub jego wysokość nie jest znaczna, nie 
powinien w związku z tym ponosić kary nieprzystającej do czynu (np. kwestionowanie stawki 0% VAT 
czy odliczenia VAT), lecz ew. grzywnę adekwatną do popełnionego błędu. Szczególnie kiedy ów błąd 
nie jest efektem złej woli czy chęci oszukania fiskusa, a jedynie skutkiem przyjęcia odmiennej wykładni 
skomplikowanych przepisów.  
 

4. Poprawa funkcjonowania KAS 

KAS zatrudnia obecnie ponad 60 tys. osób. To bardzo dużo w porównaniu do innych państw OECD 
(uwzględniając wielkość naszej gospodarki). Jednocześnie zarobki w KAS nie przystają do stopnia 
trudności i odpowiedzialności zadań wykonywanych przez pracowników (wyższe zarobki można bez 
problemu uzyskać pracując „na kasie” w popularnych dyskontach). Naszym zdaniem konieczna jest 
daleko idąca reforma kadrowa KAS. Administracja skarbowa może być mniej liczna, lecz tworzyć ją 
powinni wysokiej klasy specjaliści (adekwatnie wynagradzani), wspierani przez nowoczesne narzędzia 
informatyczne.  

W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów na linii podatnicy – fiskus należy zastanowić się nad 
kryteriami oceny urzędników organów skarbowych. Zasadniczo nie ponoszą oni odpowiedzialności 
związanej z przegranymi przed sądami administracyjnymi postępowaniami. 

W konsekwencji wiele sporów, które można by zakończyć znacznie wcześniej, trafia aż do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Wyrok jaki tam zapada, nawet jeśli niekorzystny dla fiskusa, dla samego 
podatnika może mieć już jednak znaczenie historyczne. W tym samym czasie jednak państwo często 
korzysta z nienależnie pobranych danin, faktycznie w ten sposób kredytując swoją działalność. Warto 
zatem pomyśleć o tym, aby w kryteriach oceny urzędników aparatu skarbowego znalazła się ich 
skuteczność w wygrywaniu spraw przed sądami, tak aby mieli oni motywację do rozważniejszego 
wchodzenia w długotrwałe spory z podatnikami.  

5. Pozytywne zmiany w systemie podatkowym 

Na plus zaliczyć trzeba wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT oraz Wiążącej Informacji 
Stawkowej. Oba te rozwiązania upraszczają rozliczanie tego podatku i umożliwiają zmniejszenie 
potencjalnego ryzyka podatkowego.  

 
2 https://kidp.pl/files/user/Amicus%20curiae%201293_20(3).pdf  
3https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-zawiadamia-prokurature-o-mozliwosci-popelnienia-
przestepstwa-przekroczenia-uprawnien-przez-urzednikow-administracji-panstwowej/ 
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Za bardzo dobry uznać warto także kierunek jakim jest wprowadzenie w Polsce tzw. estońskiego CIT, 
czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Stosowny projekt był w ostatnim czasie poddanym 
pre-konsultacjom. Ocena czy przyniesie on zakładany wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach zależy 
od tego jaki będzie ostateczny kształt nowej regulacji. Ważne aby była ona do dyspozycji jak 
największej liczby podmiotów, a jej zastosowanie nie wiązało się z nadmiernym ryzykiem. Stąd 
konieczne są poprawki takie jak:  

 podniesienie progu przychodu uprawniającego do skorzystania z preferencji 
 niezaliczanie podatku od towarów i usług do w/w progu 
 zniesienie ograniczeń dotyczących posiadania udziałów/akcji w innych podmiotach przez 

spółkę chcącą korzystać z estońskiego CIT  
 rozszerzenie listy wydatków klasyfikowanych jako inwestycje  
 możliwość skorzystania z estońskiego CIT dla spółek, których udziałowcami są inne podmioty 

niż tylko osoby fizyczne. 

Warto podkreślić, że pozostawienie kwot podatku do dyspozycji podatnika to wspólna inwestycja 
podatnika i państwa. Dzięki zatrzymaniu większych środków u przedsiębiorców mogą oni zwiększyć 
inwestycje, co przekłada się na większe przychody, zyski a w konsekwencji również podatki pobierane 
w przyszłości. 

Dziwić może jednak widoczna sprzeczność w działaniach Ministerstwa Finansów – z jednej strony 
rozważają wprowadzenie estońskiego CIT, który niewątpliwie zwiększyłby konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw, lecz z drugiej strony to samo ministerstwo planuje działania idące dokładnie w 
przeciwną stronę jakim jest objęcie CIT spółek komandytowych. 
 

III. LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW 
 

1. Jedną z propozycji postulowanych przez ABSL jest specjalna wiza dla wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, wydawana na podstawie zaproszenia/listu intencyjnego 
wystawionego przez firmę z Polski, wydawana na okres roku, która umożliwia podjęcie pracy 
bez odrębnego zezwolenia jedynie na rzecz pracodawcy, który wystosował zaproszenie/list z 
odpowiednio wysokim wynagrodzeniem określonym przepisami (np. 150% przeciętnego 
wynagrodzenia). W przypadku przyjazdu cudzoziemca do Polski na podstawie ww. wizy i 
niepodjęcia pracy lub przepracowania okresu krótszego niż np. 6 miesięcy, nie miałby on 
możliwości otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy – musiałby opuścić kraj. Konsul 
weryfikowałby obiektywne kwalifikacje kandydatów np.: poziom wykształcenia i 
doświadczenie zawodowe.  
 
Korzyści: 

 przyspieszenie procedury relokacji (krótszy czas od decyzji o zatrudnieniu osoby do 
legalnego rozpoczęcia pracy - brak konieczności oczekiwania z wnioskowaniem o wizę 
do momentu otrzymania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę wysłanego przez 
pracodawcę z Polski); 

 odciążenie urzędów wojewódzkich i urzędów pracy (weryfikacja kwalifikacji 
kandydatów po stronie urzędników konsulatów, brak potrzeby wydawania informacji 
starosty przez PUP) 

 skuteczniejsza weryfikacja dokumentacji (dokumenty byłyby sprawdzane przez 
urzędy konsularne działające na terytorium państwa, w którym je wydano) 

 zabezpieczenie przed wymuszaniem wiz i zezwoleń na pobyt czasowy (łatwy do 
zweryfikowania, np. na podstawie raportów ZUS RCA, wymóg przepracowania kilku 
miesięcy za określone w przepisach wynagrodzenie). 
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2. Udostępnienie większej ilości terminów spotkań wizowych w konsulatach RP na świecie, w 
tym np. w Indiach, w celu umożliwienia złożenia wniosku wizowego i otrzymania wizy w 
rozsądnym terminie, w szczególności poprzez ułatwienie aplikowania o polską wizę krajową 
cudzoziemcom migrującym do Polski w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji oraz pracownikom delegowanym do wykonywania pracy w takich 
zawodach na terytorium RP, w szczególności delegowanym pomiędzy podmiotami 
powiązanymi. 
 

3. Kolejnym rozwiązaniem, który postulujemy jest możliwość uzyskania licencji (np. odnawianej 
co roku), która umożliwiałaby danej firmie legalne zatrudnianie cudzoziemców w konkretnej 
branży bez konieczności ubiegania się każdorazowo o zezwolenie na pracę. Uzyskanie licencji 
mogłoby być uzależnione od obszaru działalności firmy, procentowego udziału cudzoziemców 
w ogólnej liczbie zatrudnionych, wykazywanych dochodów, historii karalności pracodawcy np. 
za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, wymuszanie zezwoleń, wiz itp. 
 
Korzyści: 

 cykliczne (np. coroczne) formalności zamiast każdorazowych;  
 przyspieszenie procedury relokacji (bardzo krótki czas od decyzji o zatrudnieniu do 

legalnego rozpoczęcia pracy). 
 

4. Wydłużenie okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88 z ust. 2 pkt 3 Ustawy o promocji zatrudnienia                                  
i instytucjach rynku pracy do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy w przypadku 
zatrudnienia cudzoziemca w zawodzie wymienionym w wykazie zawodów, w przypadku 
których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji 
starosty, lub dla wszystkich zawodów.  
 

5. Odstąpienie od obowiązku uzyskania nowego zezwolenia na pracę, zmiany zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca na rzecz tego 
samego podmiotu powierzającego pracę, jeśli cudzoziemiec nadal będzie wykonywał pracę 
na podstawie umowy o pracę i na pełny etat za wynagrodzeniem nie gorszym niż określone w 
posiadanym zezwoleniu na pracę, pod warunkiem powiadomienia o tym właściwego 
wojewody w określonym terminie oraz uiszczenia opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia. 
 

6. Rozszerzenie przypadków zwolnienia od obowiązku wydania nowego zezwolenia na pracę, 
o których mowa w art. 88f ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia, o zmianę siedziby lub 
miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy użytkownika (agencji pracy). 
 

7. Rezygnacja z „testu rynku pracy” i zastąpienie informacji starosty o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy narzędziami 
chroniącymi polski rynek pracy w bardziej efektywny i realny sposób, 

 
8. Rozpoznawanie przez urzędy wojewódzkiego wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue 
Card) w przyspieszonej procedurze, uprzywilejowanej względem wniosków o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114 Ustawy o cudzoziemcach.  

 
9. Propozycje zmian w zakresie organizacji pracy organów administracji – dobre praktyki/ 

automatyzacja w urzędach 
 

a) Zapewnienie wzrostu ilości kadry urzędniczej w urzędach wojewódzkich – wydziałach 
spraw obywatelskich i cudzoziemców, proporcjonalnie do wzrostu ilości wniosków 
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składanych w tychże urzędach przez cudzoziemców i podmioty powierzające 
wykonywanie pracy cudzoziemcom, lub przekazanie części kompetencji urzędów 
wojewódzkich do powiatowych urzędów pracy, w szczególności w zakresie 
wydawania zezwoleń na pracę typ A. 

 
b) Możliwość wypełnienia wniosków o pobyt czasowy, stały, rezydenta 

długoterminowego UE i obywatela UE w formie elektronicznej (w systemie) z jasnym 
komentarzem po angielsku / rosyjsku z podpowiedziami odpowiedzi w języku polskim 
bądź możliwość wypełnienia wniosków w języku angielskim / rosyjskim oraz 
możliwość zapisywania / edytowania wniosków po jakimś czasie.  

 
c) Połączenie i rozwój systemów teleinformatycznych urzędów wojewódzkich i urzędów 

pracy oraz organów, jak np. Straży Granicznej, Policji i Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego w celu ograniczenia, lub likwidacji wymiany listownej korespondencji 
w formie papierowej pomiędzy urzędami i organami. 

 
d) Ujednolicenie procedur stosowanych przez urzędy wojewódzkie, w tym dotyczących 

wymaganych załączników do wniosków, poprzez odgórne zalecenia jednakowe dla 
wszystkich województw i dostępne publicznie, w tym określenie jednolitych wzorów 
dodatkowych oświadczeń, jakich żądać mogą urzędy wojewódzkie w poszczególnych 
rodzajach spraw 

 
e) Jednolity system do rezerwacji wizyt, wypełnienia wniosków i śledzenia statusów 

wniosków pobytowych dla całej Polski. 
 

Taki system pomógłby śledzić wnioski nawet tych osób, którzy przemieszczają się po 
Polsce w trakcie procesu legalizacji oraz ułatwiłby pracę firmom i serwisom 
wspierającym legalizacje w różnych miastach w Polsce – np. teraz w wielu firmach 
istnieją odrębne instrukcje ws. procesów legalizacyjnych w różnych miastach;  
 

f) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (z danymi o numerze sprawy i danymi do 
śledzenia postępowania lub z kontaktami do osoby prowadzącej postepowanie) przy 
złożeniu wniosków pobytowych – na wzór Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;  
 

g) Kontakt telefoniczny z obcokrajowcami i / lub przedstawicielami firm ich 
reprezentujących od strony urzędu; 

 
h) Alternatywny sposób umówienia się na wizytę w celu złożenia wniosków pobytowych 

w sytuacjach pilnych; 
 

i) Pomoc w wypełnianiu wniosków pobytowych w Urzędach Wojewódzkich i porady 
legalizacyjne; 

 
j) Szkolenia dla Pracodawców z legalnego zatrudniania cudzoziemców oraz nowelizacji 

ustaw zorganizowane przez Urzędy Wojewódzkie we współpracy z Urzędami Pracy. 


