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Koleżanki i Koledzy,
wbrew wszelkim pozorom i deklaracjom warunki, w których działamy, systematycznie się pogarszają.
Podlegamy setkom przepisów (o części nawet nie wiemy) i wciąż jesteśmy poddawani nowym
regulacjom. Mamy jedne z najwyższych w Europie koszty pracy (wyższe niż w krajach
skandynawskich) i system podatkowy, który Bank Światowy klasyfikuje na 151 miejscu na świecie,
pod względem wrogości wobec przedsiębiorców.
My jednak przyglądamy się temu biernie, przytłaczająca większość z nas usiłuje po cichu omijać te
wszystkie rafy i mimo wszystko płynąć dalej swoją łódeczką, łódką lub łodzią.
Jesteśmy niewidoczni, bierni i zdezintegrowani.
Jeśli nie zmienimy swojej postawy, dalszy scenariusz jest łatwy do przewidzenia: kolejne regulacje,
„ułatwienia”, ustawy, zmiany, rozporządzenia etc. doprowadzą niebawem do sytuacji, w której dla
znacznej części z nas prowadzenie przedsiębiorstw w Polsce stanie się zajęciem pozbawianym sensu
ekonomicznego i racjonalnego.
Możemy to zmienić. Polska jest krajem demokratycznym.
Aby tak się stało, musimy się zorganizować. Apelujemy do Was – wstępujcie do organizacji
przedsiębiorców, twórzcie własne, wspierajcie je finansowo.
Jeśli chcemy cokolwiek w Polsce zmienić – możemy to zrobić przy pomocy zorganizowanego
nacisku na klasę polityczną.
Jako grupa nie popieramy ani nie zwalczamy żadnej partii politycznej, ale mamy wrażenie, że polskim
politykom bardzo potrzebny jest silny doping z naszej strony. Stwórzmy go. Nie chowajmy się po
kątach, licząc, że jakoś tam będzie. Nie będzie. Nie ma w Polsce innych przedsiębiorców niż my i jeśli
my nie będziemy potrafili się zorganizować, nadal nie będziemy szanowani, a nasze prawa
respektowane.
Nie będzie żadnych stabilnych reguł gry, zrozumienie polskiego systemu podatkowego za kilka lat
będzie wymagało studiów doktoranckich w tym zakresie, coraz niższy szczebel urzędniczy będzie
mógł nagle zmienić interpretację danego przepisu i zażądać od nas podatków 5 lat wstecz, nawet jeśli
wcześniej wydał opinię, że interpretacja, według której płaciliśmy do tej pory, jest prawidłowa.
Przedsiębiorcy wszystkich branż łączcie się! Tylko silny i zorganizowany nacisk na klasę polityczną
może przynieść jakiś efekt. Wstępujcie do organizacji biznesowych, twórzcie nowe, wspierajcie je
finansowo.
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