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STANOWISKO WIELKOPOLSKIEJ RADY TRZYDZIESTU 

W SPRAWIE POLSKIEGO ŁADU 
ORAZ CEN ENERGII  

 
Organizacje gospodarcze wchodzące w skład Wielkopolskiej Rady 30 z obawą śledzą 

informacje w sprawie tempa wdrażania Polskiego Ładu. Nasze zaniepokojenie budzi fakt 
wdrożenia tak rewolucyjnych zmian w tak trudnym dla przedsiębiorców i tak krótkim okresie 
czasu. Tekst ustawy i oceny skutków regulacji obejmują 700 stron a zmiana dotyczy 26 ustaw. 
Konsultacje Polskiego Ładu były ograniczone do bardzo krótkiego czasu i nie spełniały norm 
poprawnej legislacji. Rządowe Centrum Legislacji miało 5 godzin na rozpatrzenie wniosków 
złożonych w ramach konsultacji. W tak ekspresowym trybie prac mogło dojść do błędów i po-
myłek, a na pewno wystąpi wiele niejasności i możliwych różnych interpretacji w zakresie 
wdrażanego prawa. W związku z tym nie widzimy możliwości, aby ponad 2 miliony przedsię-
biorców w Polsce było w stanie zapoznać się z tymi zmianami przed planowaną datą ich wej-
ścia w życie. Apelujemy o zachowanie standardów dotyczących wprowadzania prawa gospo-
darczego i podatkowego oraz zachowywania odpowiedniego okresu vacatio legis. Firmy zo-
stają postawione przed koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów prowadzenia działal-
ności. Dzieje się to wszystko w okresie rekordowego poziomu inflacji i wynikających z niej  
oczekiwań płacowych. 

W tak trudnej sytuacji, w związku z drastycznym wzrostem kosztów paliw i energii 
wnioskujemy o pilne podjęcie prac nad rozwiązaniami interwencyjnymi zapobiegającym skut-
kom tych podwyżek. Nie możemy dopuścić, żeby polskie firmy były na znacznie gorszej pozycji 
od konkurencji zagranicznej z krajów w których podjęto decyzje o obniżeniu podatków czy 
wdrożeniu mechanizmów różnego rodzaju rekompensat czy ulg. Jako przedstawiciele przed-
siębiorców i pracodawców zrzeszonych w izbach i organizacjach gospodarczych należących 
do Wielkopolskiej Rady 30, deklarujemy akces do merytorycznej dyskusji i wypracowania roz-
wiązań satysfakcjonujących tak dla obywateli RP, jak i też samorządów oraz przedsiębiorców. 
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