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Stanowisko „Pracodawców Pomorza”  

odnoszące się planów działań antykryzysowych wynikających  

z expose Premiera Donalda Tuska  

 

„Pracodawcy Pomorza” oceniając expose Premiera Donalda Tuska podkreślają,  iż plany Rządu na najbliższe 

lata skupiają się w sferze generowania przychodów dla budżetu przy jednoczesnym braku 

krótkoterminowych zmian w wydatkowaniu pieniędzy.  

Dość dobrze oceniamy zmiany mające na celu przekierowanie pomocy państwa do osób faktycznie 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej.  

W zakresie Finansów Publicznych na uznanie zasługuje plan zaostrzenia polityki w obszarze finansów 

publicznych, szczególnie w aspekcie planowanego na przyszły rok ograniczenia deficytu budżetowego  

o 3proc. do poziomu 52 proc. a docelowo do 47 proc. na koniec kadencji.  

Pozytywnie oceniamy utrzymanie podatków w niezmienionej wysokości, jednakże podwyższenie składki 

rentowej o 2 proc. po stronie pracodawców oceniamy jako brak długofalowej polityki związanej 

pobudzeniem rynku pracy i ograniczaniem bezrobocia. Zmiana wysokości składki rentowej  

Wydłużenie wieku emerytalnego do 67 lat jest tendencją ogólnoeuropejską. Zmiany w systemie 

emerytalnym pozwolą się mu zbilansować, zaś system o zdefiniowanej składce pozwoli ubezpieczonym 

otrzymywać wyższe świadczenia. Jest to dobry krok bilansujący system finansów publicznych. Godne 

poparcia jest także to, iż nowy system ma zacząć funkcjonować już o 2013 r. Premier zapowiedział także 

czasową zmianę sposobu waloryzacji rent i emerytur z systemu procentowego na kwotowy. Zmiana ta, 

mimo że jest niesprawiedliwa społecznie, ma pomóc zachować dochody osobom najbiedniejszym w okresie 

destabilizacji ekonomicznej gospodarki i dość wysokiej inflacji. Zmiana ta jest pozytywna o ile nie będzie 

utrzymana zbyt długo i nie spowoduje zupełnego spłaszczenia wypłacanych świadczeń. 

Popieramy również zmiany w mundurowym systemie emerytalnym. Prezes Rady Ministrów ogłosił, że nowi 

funkcjonariusze wstępujący do służby po 2012 r. aby otrzymać emeryturę będą musieli przepracować 

minimum 25 lat i jednocześnie osiągnąć wiek 55 lat. Godne poparcia jest także włączenie do systemu 

powszechnego jak największego kręgu osób. Dlatego popieramy zachowanie przywilejów emerytalnych 

górników, którzy rzeczywiście pracują przy wydobyciu, narażając się na utratę zdrowia, ale przy 

jednoczesnym wyłączeniu do systemu powszechnego wszystkich innych osób zatrudnionych w kopalniach. 

Ten trudny zawód, jaki wykonuje górnik, powinien być wynagradzany odpowiednimi przywilejami 

emerytalnymi, należy jednak wyeliminować z tego systemu wszystkie osoby, które w sposób 

nieuprawniony korzystają z przywilejów. 

 Zmiany w systemie emerytalnym oraz uldze rodzinnej są odpowiedzią na zmiany demograficzne, które 

występują i będą występować w najbliższych latach w Polsce. Premier zapowiedział zmianę w ulgach 

podatkowych w tym między innymi w uldze prorodzinnej. Jej wysokość ma zależeć od ilości posiadanych 

dzieci, zaś prawo do jej uzyskania od kwoty dochodów. Prawo do ulgi w przypadku pierwszych dwóch 

dzieci będą miały tylko i wyłącznie osoby zarabiające mniej niż 85 tys. zł. Zaś w przypadku posiadania trójki  

i więcej dzieci ulga będzie wyższa od trzeciego dziecka o 50% wyższa i będzie niezależna od dochodów. 

Rozwiązanie takie jest rozsądne, gdyż kieruje strumień pieniędzy do osób najbardziej ich potrzebujących,  

a eliminuje osoby osiągające wysokie dochody, dla których wysokość ulgi i tak jest relatywnie niska.  
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Prezes Rady Ministrów zapowiedział także uzależnienie wypłaty becikowego o poziomu dochodów. Osoby 

zarabiające powyżej 85 tys. zł nie będą nabywały do niego prawa. Zdaniem Premiera zmiany te zbilansują 

się, co znaczy, że nie przyniosą dochodów budżetowi państwa, ale pozwolą lepiej redystrybuować 

posiadane zasoby. Zmiany te idą w dobrym kierunku, ale wymagane jest przeprowadzenie szerszego 

audytu pomocy społecznej państwa i jej zrewidowania. 

 Od lutego 2012 roku Rada Ministrów zaproponuje zmiany dotyczące składek zdrowotnych dla rolników. 

Zgodnie z planem rządu, tak jak do tej pory państwo ma zamiar opłacać składkę za rolników o najniższych 

dochodach, czyli właścicieli gospodarstw do 6 hektarów. Rolnicy mający gospodarstwa o powierzchni od 6 

do 15 ha będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza 

rolnictwem. Natomiast całą składkę będą płacili ci, którzy mają gospodarstwa większe niż 15 ha. Ponadto 

Premier zapowiedział wprowadzenie od 2013 r. rachunkowości w gospodarstwach rolnych (czego i tak 

będzie wymagać UE). Zmiany te mają być pierwszym krokiem w kierunku włączenia rolników do 

powszechnego systemu ubezpieczeń oraz odejścia od KRUS. Zdaniem Prezesa Rady Ministrów reforma 

KRUS pozwoli na redukcję innych obciążeń rolników, zwłaszcza podatku rolnego. 

Zdaniem „Pracodawców Pomorza” w expose brakowało jakiejkolwiek informacji o planowanych zmianach 

w ochronie zdrowia. Poprzedni rząd rozpoczął reformowanie systemu wprowadził pierwszy pakiet ustaw  

i brak informacji o dalszych kierunkach reform jest zdecydowanym mankamentem dzisiejszego 

przemówienia. 

Wobec nadchodzącego kryzysu można zrozumieć likwidację ulgi na Internet, która faktycznie raczej nie 

wpłynie na jego dostępność, a jedynie zwiększy koszt, ale szybki rozwój tego rynku może skłaniać do 

przypuszczeń, że zmiana zostanie zneutralizowana spadającymi cenami dostawców. 

„Pracodawcy Pomorza” pozytywnie odbierają zapowiedź Premiera, że do Sejmu będą kierowane tylko te 

projekty ustaw, które nie będą zwiększać ogólnego zakresu regulacji. Deregulacja jest oczekiwana przez 

przedsiębiorców i korzystna dla swobody działalności gospodarczej. Przyśpieszenie spraw sądowych  

w sądach gospodarczych jest bezwzględnie konieczne, gdyż w obecnej chwili średni czas oczekiwania na 

rozstrzygnięcie w sprawach gospodarczych to 800 dni co jest niedopuszczalne z punktu widzenia 

przedsiębiorców.  

Premier zbyt małą wagę przyłożył też do działań ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności 

polskich przedsiębiorstw. Zabrakło także zdecydowanej zapowiedzi dalszej, deregulacji gospodarki. 

Premier ograniczył się tylko do ogólnikowej deklaracji. Niestety, expose Prezesa Rady Ministrów nie 

uwzględnia potrzeby zmian w zakresie prawa pracy i rynku pracy, a zwłaszcza konieczności przygotowania 

odpowiedniego otoczenia prawnego, które ułatwi funkcjonowanie firmom w okresie nadchodzącego 

spowolnienia gospodarczego. 

Niestety, expose Prezesa Rady Ministrów nie uwzględnia potrzeby zmian w zakresie prawa pracy i rynku 

pracy, a zwłaszcza konieczności przygotowania odpowiedniego otoczenia prawnego, które ułatwi 

funkcjonowanie firmom w okresie nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Przewidywany spadek 

koniunktury może spowodować wzrost bezrobocia, dlatego też działania mające na celu utrzymanie miejsc 

pracy powinny być priorytetem dla strony rządowej. Premier w swoim wystąpieniu wielokrotnie odwoływał 

się do potrzeby elastycznego reagowania na zmieniające się okoliczności ekonomiczne, niestety nie odniósł 

się w tym względzie do sytuacji polskich przedsiębiorców, którzy będą musieli funkcjonować w okresie 

spowolnienia gospodarczego. 

„Pracodawcy Pomorza” proponują nowoczesne kształtowanie czasu pracy w ramach flexicurity - koncepcji 

z powodzeniem stosowanej w krajach Europy Zachodniej. Naszym zdaniem konieczna jest modyfikacja 
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działu VI kodeksu pracy m.in. poprzez wprowadzenie kont czasu pracy oraz ułatwienie stosowania 

nowoczesnych systemów organizacji czasu pracy. 

„Pracodawcy Pomorza” ufają, iż wiele działań jakie planowane są przez Rząd podlegać będą konsultacjom  

z przedsiębiorcami, zwłaszcza w kwestiach odnoszących się bezpośrednio do przedsiębiorców. Organizacja 

nasza będzie wspierała wszelkie działania przygotowujące gospodarkę do kryzysu oraz łagodzące skutki 

kryzysu. Jesteśmy przekonani ze zarys działań w tym zakresie będzie wzbogacony o konkretne rozwiązania 

 

 

 

 

 


