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Panie Prezydencie, drodzy Państwo, 

 

przypadł mi w udziale zaszczyt przekazania na ręce Pana Prezydenta postulatów przedsiębiorców w 

zakresie SWOBODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

W ramach dyskusji, w której wczoraj brali udział przedsiębiorcy, teoretycy i praktycy prawa, 

sformułowane zostały następujące postulaty. 

 

Po pierwsze. 

 

Przedsiębiorcy dostrzegają uznanie dla ich wkładu w budowanie gospodarczej siły Polski przez 

wszystkie siły polityczne. Bez wątpienia świadczy o tym również obecność Pana Prezydenta w tym 

miejscu.  

Jednakże, zdaniem przedsiębiorców zrozumienie wagi wspierania przedsiębiorczości, nie przekłada się 

na działania niższych szczebli administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym 

postulujemy, aby do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wpisana została preambuła wraz z 

klauzulami generalnymi, które zobowiązywałyby urzędników wszystkich szczebli do działania w 

uzasadnionym interesie przedsiębiorców.  

Postulujemy podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia swobody działania przedsiębiorców, 

oraz ograniczenia barier biurokratycznych. Dajmy szansę przedsiębiorcom skupić się na prowadzeniu 

biznesu na którym się znają. 

 

Po drugie. 

 

Przedsiębiorcy wyrażają poczucie braku wpływu na stanowienie prawa zarówno na poziomie Państwa 

polskiego jak i Unii Europejskiej. Wydaje się konieczne, stworzenie podstaw prawnych działania 

prawdziwie powszechnych organizacji przedsiębiorców, które uczestniczyłyby w procesie tworzenia 

prawa. Postulujemy, aby powszechne organizacje przedsiębiorców zostały włączone do rady dialogu 

społecznego. 

 

Po trzecie. 

 

Przedsiębiorcy postulują uproszczenie postępowania administracyjnego i sądowej kontroli decyzji 

administracyjnych - między innymi poprzez ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie zwracania 

spraw do ponownego rozpatrzenia oraz rozstrzygania przez organ odwoławczy bądź sąd co do istoty 

sprawy.  

 

Po czwarte. 

 

Panie Prezydencie, jeżeli rozejrzy się Pan po tej sali i spojrzy w twarze przedsiębiorców, to zobaczy Pan 

głównie osoby w wieku dojrzałym. Są to ludzie, którzy wykorzystali szansę zmian ustrojowych w 

Polsce i odnieśli często znaczące sukcesy. ( a pamiętajmy że każdy duży był kiedyś mały:) Prawie 80% 

przedsiębiorstw prowadzonych jest przez pierwsze pokolenie, co znaczy że w najbliższym czasie będą 

musiały one zmierzyć się z wyzwaniem sukcesji i przekazania sterów.  

Niestety, obawiamy się, że obecnie obowiązujące przepisy prawa nie sprzyjają takiej zmianie. Głównym 

problemem jest brak regulacji prawnych, które pozwolą przetrwać proces dziedziczenia 
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przedsiębiorstwom prowadzonym przez osoby fizyczne. Mówiąc wprost – śmierć przedsiębiorcy 

oznacza często śmierć przedsiębiorstwa.  

Postulujemy zatem, aby wprowadzić do polskiego prawa regulacje, które pozwolą na trwanie 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną po jej śmierci w czasie pozwalającym, na 

przejęcie biznesu przez spadkobierców.  

Postulujemy również, aby do polskiego prawa wprowadzić uproszczoną formę spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością - dla przedsiębiorców – osób fizycznych, która charakteryzowałaby się 

osobowością prawną oraz transparentnością podatkową a także uproszczeniami w zakresie obowiązków 

ewidencyjnych i sprawozdawczych. 

 

Na zakończenie chciałabym życzyć Panu Prezydentowi, aby wsłuchując się w głos przedsiębiorców stał 

się Pan ojcem chrzestnym tych wszystkich firm, które przetrwają pomimo naturalnego upływu czasu. 

 

Dziękuję za uwagę, 

 

Katarzyna Gierczak Grupińska 

Fundacja Firmy Rodzinne 
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