
Uchwała Nr 9/2022 

Rady Naczelnej Polskiego  Stronnictwa Ludowego 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie: poprawy warunków funkcjonowania dla polskich 

przedsiębiorców 
 

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego działając na podstawie art. 60 ust. 2 lit.c 

Statutu PSL w związku z coraz trudniejszą sytuacją gospodarczą w kraju zaleca podjęcie 

działań  poprawiających warunki funkcjonowania dla polskich przedsiębiorców poprzez: 

§ 1 

1. Dobre regulacje, które nie są zmieniane w trakcie roku gospodarczego a zmiany systemowe 

dotyczące przedsiębiorstw czy sytemu podatkowego przyjmowane co najwyżej raz na 

kadencję, po zapowiedzi w czasie kampanii wyborczej i uzyskaniu poparcia społecznego.  

2. Uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy w szczególności w zakresie wsparcia inwestycji 

produkcyjnych poprzez ulgi inwestycyjne oraz szybszą amortyzację. Konieczne jest 

ujawnienie pełnej treści KPO i dokonanie niezbędnych aktualizacji jeśli okaże się to 

konieczne. 

3. Obniżenie cen  energii poprzez odblokowanie OZE, na własny użytek. 

4. Rozpoczęcie dyskusji na temat korzyści i konsekwencji wejścia Polski do strefy euro, mając 

na uwadze zmniejszenie ryzyka finansowego i kosztów kredytów dla przedsiębiorców, 

ułatwienie działalności polskich firm w Unii Europejskiej i polski eksport przy jednoczesnym 

uwzględnieniu konsekwencji dla konsumentów.  

5. Wprowadzenie pakietów społecznych sprzyjających zatrudnieniu: PSL proponuje 1000 zł 

wsparcia na dziecko dla matek i ojców pracujących. 

6. Usprawnienie sądownictwa gospodarczego: Należy maksymalnie uprościć procedury w celu 

przyspieszenia prowadzenia spraw w odniesieniu do małych firm i przedsiębiorców, 

ograniczyć rygoryzmy formalne i opłaty sądowe w sporach z organami władzy publicznej i 

uwzględnić w systemie prawnym formy arbitrażu prowadzone przez samorząd gospodarczy. 

7. Powołanie do życia powszechnego samorządu gospodarczego. 

§ 2 

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego zobowiązuje Klub Parlamentarny PSL  

do podejmowania wszelkich działań mających na celu wypracowanie dobrych regulacji dla 

polskich przedsiębiorców.  

 

§ 3 

Rada Naczelna zobowiązuje Prezesa PSL i Naczelny Komitet Wykonawczy do tworzenia 

szerokiej koalicji wokół proponowanych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Naczelnej 

Polskiego Stronnictwa Ludowego 

 
Waldemar Pawlak 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 PSL potwierdza zobowiązania przyjęte w listopadzie 2020 r. i czerwcu 2021 r. w 

„Paktach dla przedsiębiorców”, uchwała RN PSL aktualizuje przyjęte wówczas propozycje 

uwzględniając konsekwencje gospodarcze po pandemii i wojnę w Ukrainie. Proponowane w 

uchwale działania nie wyczerpują listy problemów, z którymi zderzają się przedsiębiorcy, są 

jednak podstawą rozwiązań dla poprawy ich sytuacji rynkowej. 

 Dobre regulacje, sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości to fundament 

pomyślnego i trwałego rozwoju Polski.  

Regulacje dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej nie powinny być 

zmieniane częściej niż raz w roku, niedopuszczalna jest zmiana  regulacji w trakcie trwania roku 

gospodarczego gdyż prowadzi do wzrostu niepewności pogarszając możliwości rozwojowe firm. 

- zmiany systemowe powinny być zapowiadane w czasie kampanii wyborczych i dokonywane raz 

w kadencji parlamentu z odpowiednim vacatio legis zapewniającym czas na przygotowanie się 

do nowych warunków prowadzenia działalności. 

Regulacje powinny  sprzyjać rozwojowi szkolenie zawodowego oraz  kształcenia 

dualnego a także zapewniać wparcie przedsiębiorców prowadzących kształcenie młodych 

pokoleń. 

Należy promować regulacje proeksportowe, promocję eksportu, umowy propagujące 

dostęp produktów z Polski na rynki trzecie. 

Konieczne jest zmniejszanie obciążeń administracyjnych, a także barier urzędniczych oraz 

zwiększać możliwości cyfryzacji w relacjach administracja podmioty gospodarcze. 

Państwo powinno sprzyjać równowadze w relacjach między producentami a sieciami 

sprzedaży. 

Spółki Skarbu Państwa powinny zachować dużą powściągliwość w agresywnym 

budowaniu zysków wykorzystując często monopolistyczną pozycję na rynku dotyczy to w 

szczególności rynku energii elektrycznej, gazu, paliw płynnych oraz nawozów. 

Ceny energii, których obecny poziom degraduje rozwój gospodarczy, należy obniżyć 

poprzez zmianę regulacji prawnych blokujących rozwój odnawialnych źródeł energii, zniesienie 

limitów w lokalnym wykorzystaniu własnej produkcji energii i promocję podatkową w podatku 

vat zakupów pomp ciepła i innych urządzeń, służący instalacjom OZE.  

Inwestycje sektora prywatnego należy promować jako motor rozpędzania gospodarki i 

premiować ulgami inwestycyjnymi w podatkach dochodowych oraz skracaniem okresu 

amortyzacji księgowej. W odniesieniu do Krajowego Planu Odbudowy, należy przeciwdziałać 

pasożytniczej roli spółek skarbu państwa w realizacji inwestycji finansowanych z tego źródła. 

 

 

Autor: 

Krzysztof Borkowski – członek RN PSL, były Poseł i senator RP, przedsiębiorca 


