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Maintaining diversity of trade and services on internal market  

 
Warszawa, 9 marca 2020 

 
Pan Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 

 

Szanow ny P anie P rem ierze, 

 
Polska Izba Handlu najszersza reprezentacja handlu detalicznego zrzeszająca około 30 000 podmiotów handlu 
detalicznego i hurtowego w Polsce zwraca się do Pana z prośbą podjęcie przez rząd działań w celu ułatwienia 
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w zakresie ograniczenia ciążących na nich 
obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych. W pełni rozumiemy konieczność składania przez 
przedsiębiorców stosownych sprawozdań dotyczących ich działalności jednak w ostatnim okresie ilość tych 
obowiązków rośnie z niepokojącą szybkością, utrudniając prowadzenie biznesu, w szczególności najmniejszym 
podmiotom gospodarczym, które nie posiadają rozbudowanych działów księgowości czy wyspecjalizowanych 
jednostek zajmujących się danym obszarem sprawozdawczości. Należy pamiętać, iż w przypadku większości 
małych i mikroprzedsiębiorców cała praca administracyjna spada na właściciela firmy, który jest także 
odpowiedzialny za jej funkcjonowanie na poziomie operacyjnym. 
 
Poniżej załączamy przykładowy wykaz (ponad wszelką wątpliwość niepełny) obowiązków sprawozdawczych 
dotycząch małych i średnich firm z sektora handlu detalicznego. 

• Dodatkowe opłaty i obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – 
obowiązek zawierania umów z organizacjami pozarządowymi, ponoszenia kosztów związanych z ich 
wykonywaniem, obowiązek przeprowadzania w sklepach kampanii edukacyjno – informacyjnych nie 
krótszych niż dwa tygodnie w roku, obowiązek wnoszenia opłat za „marnowanie żywności”, 
przygotowania i składania rocznych sprawozdań do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, kilkutysięczne kary finansowe za niewykonanie, częściowe niewykonanie lub 
uchybienia terminów wykonania tych obowiązków. Ponadto nowe przepisy nie zawierają żadnych 
rozwiązań co do kwalifikacji księgowo-podatkowej faktu nieodpłatnego przekazania towarów 
organizacjom pozarządowym 

• Obowiązek pobierania od konsumentów opłaty recyklingowej z tytułu zakupu opakowań foliowych, 
rejestracji w systemie BDO,  składania rocznych sprawozdań, sporządzania i przechowywania przez 5 lat 
ewidencji, obowiązek wnoszenia opłat rocznych i odpowiedzialność z tego tytułu 

• Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych oraz ich napraw i serwisów w CRO zagrożony karami 
finansowymi 

• Obowiązek umieszczania flagi państwa pochodzenia na ziemniakach oraz informacji o kraju pochodzenia 
każdego produktu z asortymentu owoców i warzyw, obowiązek przeliczania cen towarów do masy po 
odsączeniu –  obarczone surowymi sankcjami 

• Liczne nowe obowiązki wynikające z przyjęcia przez Polskę wprost rozporządzenia RODO wiążące się z 
ogromnymi kosztami i zmianami w każdym segmencie funkcjonowania firm, niejasne przepisy 
umożliwiające dowolność interpretacji, niewspółmierne sankcje. W naszym odczuciu rozporządzenie 
RODO nie powinno mieć zastosowania do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, o ile nie prowadzą 
działalności w przestrzeni wirtualnej 

• Wprowadzenie w krótkim terminie nowej matrycy VAT i wysokie koszty dostosowania, liczne zmiany w 
zakresie raportowania księgowo – podatkowego (JPK) 

• Obowiązki związane z wprowadzeniem przepisów dotyczących schematów podatkowych 

• Obowiązki związane z wprowadzeniem białej listy podatników oraz split – payment wraz z 
odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe wystawców faktur, konieczność wymiany kas fiskalnych  

• Obowiązki sprawozdawcze i sankcje administracyjne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych 

• Obowiązki i koszty związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych – koszty obsługi PPK 
oraz obowiązek zapłaty dodatkowej składki z funduszu pracodawcy 
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• Obowiązek rejestracji wszystkich spółek prawa handlowego w rejestrze beneficjentów rzeczywistych pod 
rygorem niewspółmiernie wysokich kar w tym za opóźnienie 

• Nowe obowiązki związane z funkcjonowaniem spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych i związane z 
tym drastyczne konsekwencje dla tych przedsiębiorców 

• Wpłaty na fundusze promocji rolnictwa od zakupów od rolników ryczałtowych 

• Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców w 2020r. 

• Dokumentacja cen transferowych 

• Działania związane z koncesjami na sprzedaż alkoholu 

• Rejestrację w systemie śledzenia wyrobów tytoniowych  

I wiele innych 
 
Warto wziąć pod uwagę, iż takie obciążenie administracyjne ogranicza w sposób skuteczny możliwość 
funkcjonowania przedsiębiorcy poprzez zagospodarowanie czasu, który powinien on poświęcić na rozwój 
biznesu. Obecnie musi on prowadzić działalność w warunkach malejącej konsumpcji i zaostrzającej się walki 
konkurencyjnej z zagranicznymi sieciami dyskontów, gdzie tego typu obowiązki realizowane są przez 
rozbudowane działy finansowe oraz kancelarie prawne. W efekcie takie przeciążenie prowadzi do  pogorszenia 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw handlowych. 
 
Są to zaledwie nieliczne przykłady ustawodawstwa – dla jednej tylko branży - nakładającego dodatkowe ciężary 
i koszty. Do tego dochodzą problemy związane z podwyżkami cen energii (ok. 40%), skokowy wzrost 
wynagrodzeń pracowników spowodowany wzrostem płacy minimalnej, większe obciążenia podatkowe, 
niesprawny system odbioru odpadów wymuszający uiszczanie opłat od odbioru opakowań papierowych, 
istotnie wzrastająca liczba kontroli działalności przez liczne organy administracji rządowej i samorządowej.  
 
Dlatego też zwracamy się do Pana oraz podległych Panu ministrów z apelem o podjęcie natychmiastowych 
działań mających na celu ograniczenie obciążeń biurokratycznych dla małych i średnich firm oraz procedowanie 
i wprowadzanie nowych przepisów dotycząch prowadzenia działalności gospodarczej przy realnym udziale 
strony społecznej w konsultacjach. Prosimy o prowadzenie konsultacji nowych aktów prawnych w sposób 
pozwalający ustosunkować się do projektów przez stronę społeczną. Dobrą praktyką byłoby każdorazowo 
minimum 1 miesiąc dla konsultacji społecznych oraz wprowadzanie przepisów z vacatio legis pozwalającym na 
dostosowanie się firmom do nowych obowiązków, a w przypadku opłat dostosowanie do nich budżetów oraz 
umów z kooperantami, co w praktyce oznacza konieczność wprowadzania nowych obciążeń z wyprzedzeniem 
nie mniejszym niż 1 rok. 
 
Panie Premierze, 

jako przedsiębiorcy wierzymy w wartość stworzonej przez Pana Konstytucji Biznesu i zwracamy się do Pana oraz 
Pana rządu o realne wdrażanie w życie jej zapisów, tak aby mali i średni przedsiębiorcy w Polsce mogli 
koncentrować się na prowadzonej działalności gospodarczej, a nadmiar obowiązków administracyjnych nie 
stanowił dla nich zagrożenia porównywalnego z konkurencją zagranicznych gigantów gospodarczych. 
 
Z upoważnienia Prezesa Polskiej Izby Handlu Waldemara Nowakowskiego 
 
 
Maciej Ptaszyński 
Dyrektor Generalny 
Polskiej Izby Handlu 

 
 


