
APEL DO POLITYKÓW 

Łódź, 17 czerwca 2011 

 

Szanowne Panie i Panowie, 

rozpoczęła się właśnie kampania wyborcza. Po raz kolejny zostajemy obsypani gradem obietnic  

z Waszej strony. Słyszymy je od 20 lat. Oczekujemy czynów. 

Przytłaczająca większość z nas ani nie zajmuje ani nie interesuje się polityką, pochłania nas 

prowadzenie naszych małych i średnich firm. Mimo że jesteśmy środowiskiem zdezintegrowanym, 

mamy jednak wspólne interesy zawodowe i bardzo często jest to główny motyw wyboru partii, na 

którą głosujemy. 

A jest nas bardzo dużo. MSP w Polsce to 99,8% wszystkich firm, 67% PKB i ¾ miejsc pracy. Sami 

właściciele MSP wraz z rodzinami to około 4,5 miliona osób. Właściciele i pracownicy MSP  

z rodzinami to armia ponad 15 milionów ludzi.  

To trochę więcej niż grupy społeczne, którymi wciąż się zajmujecie, próbując sobie je zjednywać 

naszymi podatkami. Mimo to od lat nas ignorujecie, a następnie prowadzicie długie dysputy o tym, 

dlaczego przegraliście wybory. 

Nie palimy opon na ulicach, nie okupujemy gmachów, nie urządzamy demonstracji – ale głosujemy. 

Nie zadawalają nas już puste obietnice kolejnych rządów. 

Apelujemy do Was, aby w imię dobra Rzeczpospolitej, którą my w olbrzymiej części utrzymujemy,  

w Waszym dobrze pojętym interesie, w interesie ¾ polskich pracowników, których zatrudniamy oraz 

naszym własnym: 

- Obniżcie koszty pracy. Nie podnoście płacy minimalnej, gdyż stworzy to kolejną barierę legalnego 

zatrudnienia. Ubytki w budżecie Państwa z tego tytułu uzupełnijcie z podatków konsumpcyjnych. 

Jedne z najwyższych kosztów pracy są podstawową barierą rozwoju naszych firm i podstawową 

przyczyną bezrobocia wśród Polaków. 

- Uprościcie system podatkowy.  Obecnego systemu nie da się już naprawić – trzeba stworzyć nowy. 

Prosty, przejrzysty, tani w poborze. Apelujemy o to od lat. Sytuacja, w której profesorowie prawa 

piszą wielostronicowe ekspertyzy dotyczące „zwolnienia przedmiotowego z VAT dla firm o obrotach 

nie przekraczających 10 tysięcy Euro  rocznie”,  jest doprawdy groteskowa. Nie zmieniajcie naszego 

państwa i prawa w kabaret. 

- Zmieńcie prawo, żeby tak samo jak w stosunku do innych obywateli – również w stosunku do 

przedsiębiorców były przestrzeganie podstawowe prawa człowieka. Chcemy wiedzieć, na jakich 

warunkach uczestniczymy w rynku, a nie dowiadywać się nagle, że mamy zapłacić 5 lat wstecz 

podatki, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia lub nagle zmieniła się  ich interpretacja. 

Szczegółowe rozwiązania były wielokrotnie przedstawiane przez różne instytucje i organizacje 

pracodawców. 



Wzmocnijcie realną gospodarkę - nie poprzez „ulgi” i przywileje, ale poprzez wprowadzenie prostego 

i przejrzystego prawa. 

Nie naprawiajcie już istniejącego systemu, bo jego naprawić się nie da – zmieńcie go. Jeśli tego nie 

zrobicie – sami tez nie będziecie mieli sukcesu. 

Poza wyższą klasą urzędniczą nie potrafimy znaleźć jakiejś istotnej grupy społecznej, która byłaby 

przeciwna tym 3 prostym postulatom. W czasie kampanii wyborczej będziemy Was o to pytać. 

Większość z nas będzie też głosować i w tych, i w kolejnych wyborach. 

 

I KONGERS MSP, Łódź 17 czerwca 2011 


