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2014 – PODSUMOWANIE ROKU 

 

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

koncentrował się na realizacji swojej misji, którą jest: 

 obrona i pomoc swoim Członkom; 

 rozwój naszych firm; 

 poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; 

 dostarczanie wiedzy i informacji oraz 

 gwarantowanie swoim Członkom zniżek i rabatów. 

 

Powyższe cele realizowane były w ramach licznie podejmowanych inicjatyw. W 2014 roku 

prowadziliśmy następujące działania: 

 

Badania 

 

W kolejnych kwartałach 2014 roku publikowaliśmy Busometr – Indeks Nastrojów 

Gospodarczych MSP, pokazujący stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz ich planowane działania. W czerwcu 2014 roku, wspólnie z Pracodawcami RP, 

zleciliśmy wykonanie badania „Kto tu jest klasą robotniczą”, w którym porównywane były: 

średni miesięczny czas pracy; przebywanie na urlopach oraz przebywanie na zwolnieniach 

lekarskich zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. W lipcu 2014 roku, w ramach 

podejmowanej przez nas tematyki dotyczącej interchange, opublikowaliśmy 

„Podsumowanie badania cen, opłat i prowizji bankowych”, zaś we wrześniu 2014 roku, w 

obliczu kryzysu na Ukrainie, przeprowadziliśmy badanie, w którym zapytaliśmy 
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przedsiębiorców o gotowość tworzenia grup obrony cywilnej przy firmach. W październiku 

przedstawiliśmy badanie nt. „Skutków naliczania podatków 5 lat wstecz bez zmiany 

prawa”. 

 

Raporty 

Oprócz badań, regularnie publikowaliśmy Raporty, w których poruszaliśmy kwestie ważne 

z punktu widzenia przedsiębiorców sektora MSP. Każdy Raport prezentowany był podczas 

konferencji prasowej i promowany w kanałach komunikacji ZPP – tak, by ich tematyka 

docierała do jak najszerszego grona odbiorców. Wśród Raportów opublikowanych w 2014 

roku znalazły się: Raport o warunkach prowadzenia firm w Polsce; Raporty z badań: Opinie 

nt. płatności kartą, Zdrowy jak przedsiębiorca, Pracowity jak przedsiębiorca; Raport: 

Fiskalny obłęd. Punkt krytyczny krzywej Laffera przekroczony (opublikowany wraz z 

broszurą nt. Krzywej Laffera); Raporty na temat: regulacji unijnych dotyczących żywności, 

rządowej nacjonalizacji rynku podręczników, Klauzuli Obejścia Prawa Podatkowego, 

pozapłacowych kosztów pracy na tle innych państw europejskich, powodów i skutków 

wadliwego systemu podatkowego, prawno-podatkowych regulacji dotyczących 

działalności MSP, strat budżetu państwa z powodu błędów Ministerstwa Finansów, 

wpływu pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego na rozwój polskiej gospodarki, a 

także: Raport „Jesteście gorsi od mafii”; Raport Płacowy. Polska i Świat oraz Raport 

poświęcony „Mechanizmom karuzelowym VAT”. 

 

Katalog Praw Przedsiębiorców  

 

W 2014 roku rozpoczęliśmy wydawanie Katalogu Praw Przedsiębiorców – cyklicznej 

publikacji, która stanowi kompendium wiedzy, zbiór szczegółowych zasad, które 

obowiązują każdego przedsiębiorcę w obliczu kontroli z urzędu. Dotychczas wydaliśmy 

cztery zeszyty poświęcone kontroli: Inspekcji Ochrony Środowiska; Organów kontroli 
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podatkowej; Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Organów kontroli 

skarbowej. 

 

Wiedza i Informacje 

 

Oprócz publikowanych raportów, katalogów, czy broszur, systematycznie dostarczaliśmy 

naszym Członkom i innym przedsiębiorcom informacje prawne, finansowe, podatkowe 

oraz wszystkie inne dotyczące rozwoju firm poprzez indywidualne mailingi, Newsletter 

oraz stronę www Związku. 

 

Projekty ZPP 

 

W 2014 roku tradycyjnie już wręczyliśmy Nagrody Gospodarcze ZPP – wyróżnienia za 

wybitne osiągnięcia w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które są 

wręczane osobom i instytucjom, których działania służą rozwojowi przedsiębiorczości oraz 

które wspierają środowisko MSP. 

W 2014 roku laureatami zostali: 

DZIENNIKARZ 

Piotr Aleksandrowicz – za rzetelną i niezależną publicystykę ekonomiczną 

POLITYK 

Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – za reformę 

urzędów pracy 

EKONOMISTA 

Paweł Dobrowolski – za badania i publikacje dotyczące ukrytego długu publicznego 

INSTYTUCJA 
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Stowarzyszenie Koliber – za skierowaną do młodych ludzi działalność edukacyjną 

FIRMA PRZYJAZNA MSP 

Millennium Leasing – za produkty leasingowe skierowane do sektora MSP 

MEDIUM 

Puls Biznesu – za publicystykę wspierającą wolność gospodarczą oraz obronę interesów 

małych i średnich przedsiębiorstw 

 

W 2014 roku przeprowadziliśmy także kampanię „Zostawcie w spokoju dobrą żywność”, 

która była wyrazem sprzeciwu wobec kolejnych regulacji ograniczających wolność 

produkowania i sprzedaży produktów regionalnych i tradycyjnych. W 2014 roku 

realizowaliśmy także projekty dofinansowane z Unii Europejskiej – „Silna Marka –Zielona 

Marka”, „Eko-Branding. Skuteczni, bo ekologiczni” oraz „Czysty biznes”. 

 

Media 

 

O wszystkich prowadzonych projektach i podejmowanych inicjatywach informujemy 

poprzez media oraz kanały komunikacji ZPP. Eksperci ZPP są stale obecni w głównych 

mediach. W naszej bazie znajduje się ponad 2 100 adresów email do dziennikarzy redakcji 

ogólnopolskich i regionalnych. Równocześnie systematycznie dążymy do rozbudowy 

własnych kanałów komunikacji. Średnia liczba unikalnych użytkowników na naszej stronie 

www.zpp.net.pl sięga 15 000, a średnia liczba odsłon szacowana jest na poziomie 25 000. 

Nasze posty na fan page’u na Facebooku osiągają zasięg ponad miliona, a liczba wyświetleń 

na YouTube sięga 8 000. Newsletter ZPP otrzymuje ponad 5 000 odbiorców. 

 

Biuro Legislacji i Organizacji 

 

http://www.zpp.net.pl/
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Biuro Interwencji i Organizacji ZPP (BIO ZPP) w 2014 roku zajmowało się między innymi 

pomocą, interwencjami i monitorowaniem wywalczonej przez Związek ustawy o 

umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące 

pozarolniczą działalność z dnia 9 listopada 2012 roku, która weszła w życie 15 stycznia 

2013 roku oraz problemami,  w szczególności czynnych przedsiębiorców, z jej realizacją w 

związku z zakończoną z sukcesem w dniu 14 stycznia 2014 roku jej notyfikacją przez 

Komisję Europejską, dzięki któremu mogą oni skorzystać z umorzenia na jej mocy na równi 

z innymi jej beneficjentami. 

W tym samym czasie do Biura Interwencji  i Organizacji ZPP trafiło kilkaset zgłoszeń od 

przedsiębiorców z całej Polski dotyczących realizacji ustawy umorzeniowej oraz różnych 

innych problemów wynikających z działań administracji publicznej wobec 

przedsiębiorców, w czym zdecydowaną większość stanowiły zgłoszenia dot. działań ZUS-u. 

BIO ZPP na stałe prowadziło 2 postępowania członkowskie z tzw. zbiegu tytułów na 

poziomie ZUS-u i/lub sądowym. Pozostałe sprawy były prowadzone na poziomie 

wstępnych lub doraźnych działań, pism, porad i konsultacji lub zgodnie z Polisą BIO ZPP 

zostały przekazane do Rekomendowanej Kancelarii ZPP. 

BIO ZPP podejmowało też bieżące działania w sprawach społecznych, między 

innymi  nieuzasadnionych działań organów państwowych wobec przedsiębiorców, 

nieprawidłowej realizacji przez ZUS ustawy umorzeniowej dla przedsiębiorczych matek, 

wielokrotnego pobierania składki zdrowotnej przy zbiegu tytułów, problemów polskich 

producentów etanolu i wyrobów chemicznych, wyłudzeń od przedsiębiorców przez osoby 

lub stowarzyszenia nienależnych kwot w związku z tzw. klauzulami niedozwolonymi, a 

także zmian legislacyjnych w zakresie: ochrony praw podwykonawców oraz 

współprowadzących działalność gospodarczą, zamówień publicznych, kodeksu pracy, 

składek na ubezpieczenia społeczne, oskładkowania umów cywilnoprawnych oraz wielu 

innych, istotnych dla sektora MSP. 

 

Monitoring legislacyjny i lobbing 
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W 2014 roku na bieżąco monitorowaliśmy proces legislacyjny w zakresie gospodarczym i 

mającym wpływ na sektor MSP. Konsultowaliśmy i pisaliśmy opinie dotyczące kilkunastu 

aktów prawnych na różnych etapach legislacji. Przeprowadziliśmy bardzo wiele spotkań z 

politykami różnych opcji, prezentując nasz punkt widzenia. Uczestniczyliśmy w komisjach 

sejmowych, pisaliśmy stanowiska, spotykaliśmy się z ministrami i urzędnikami oraz 

przedstawicielami partii politycznych. W 2014 roku powołaliśmy Biuro Legislacji ZPP, 

którego celem jest kompleksowe organizowanie prac związanych z udziałem w procesie 

tworzenia i konsultowania aktów prawnych dotyczących gospodarki i przedsiębiorczości.  

 

Listy 

 

Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP, wystosował szereg listów otwartych skierowanych do 

przedstawicieli organów państwa, w którym punktował bieżące problemy w kraju. Listy 

zostały wysłane do byłego Premiera Donalda Tuska, Prezesa Narodowego Banku Polskiego 

Marka Belki, Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Premier Ewy Kopacz. 

 

Biuro Eksportu ZPP 

 

W 2014 roku, w odpowiedzi na spotkanie przedstawicieli polskiej branży spożywczej z 

delegacją z chińskiej prowincji Tianjin, powołaliśmy Biuro Eksportu ZPP. W najbliższej 

perspektywie będzie się ono zajmować organizowaniem eksportu polskiej żywności – 

produktów z sektora mięsnego, mleczarskiego, winiarskiego – do prowincji Tianjin.  

 

Struktury regionalne ZPP 
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W ramach kontynuacji rozpoczętej w 2013 roku budowy struktur regionalnych ZPP, 

powołano kolejnych rzeczników wojewódzkich i powiatowych oraz dwie Rekomendowane 

Kancelarie ZPP dla: Krakowa – JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek (http://jwms.pl/) i 

Katowic – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy 

(http://www.kpr.pl/). 

Poza standardowymi działaniami, na szczególną uwagę zasługuje bezpośrednia 

interwencja Rzecznika Szczecina, Michała Kostyka, w sprawie sporu Członka ZPP z 

Urzędem Miejskim, a także zaangażowanie, inwencja i poświęcenie Rzeczników: 

Wielkopolskiego, Józefa Łukaszczyka i Głogowskiego, Macieja Junke, którzy nie tylko byli 

już organizatorami i uczestnikami wielu spotkań z przedsiębiorcami, konferencji, szkoleń i 

innych przedsięwzięć, mających na celu nawiązanie kontaktów i rozpoznanie 

najważniejszych problemów i oczekiwań przedsiębiorców oraz rozpoczęcie działań na 

rzecz poprawy prowadzenia działalności gospodarczej i integracji środowiska 

przedsiębiorców sektora MSP pod skrzydłami ZPP, ale również skutecznie rozpoczęli 

realną konsolidację i współpracę lokalnego środowiska przedsiębiorców. Rzecznik 

Głogowa zorganizował również, przy wsparciu merytorycznym Dyrektor Biura Interwencji 

i Organizacji ZPP, Doroty Wolickiej, akcję "Kupuj w Głogowie" – atrakcyjnie i wymiernie 

wspierającą lokalny biznes MSP, której zaledwie częściowe efekty i zasady działania można 

zobaczyć na stronie: http://www.kupujwglogowie.pl/. 

Budowa struktur regionalnych trwa. 

 

Kafe Zielony Niedźwiedź 

 

Nasz Klub, Kafe Zielony Niedźwiedź – miejsce spotkań przedsiębiorców i miłośników 

smacznej kuchni opartej na sezonowych, polskich produktach – nabrał rozpędu i uzyskał 

tytuł Knajpy Roku 2014 Gazety Wyborczej. Regularnie organizujemy w Kafe debaty, 

konferencje oraz lunche prasowe.  

 

http://www.kupujwglogowie.pl/
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Finanse 

 

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostanie przygotowane w marcu 2015 roku przez 

zewnętrzną firmę księgową. Podamy je do publicznej wiadomości i zamieścimy na stronie 

głównej Związku.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące działań ZPP znajdują się na stronie www.zpp.net.pl 

Można na niej znaleźć niezbędne materiały (raporty, katalogi, broszury), a także informacje 

na temat prowadzonych projektów, oferowanych usług i możliwości współpracy. 

 

http://www.zpp.net.pl/

