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1. Powitanie  

8 grudnia 2021 roku odbyło się 21. posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego w Poznaniu. Otwarcia w dokonał Przewodniczący WRDS, Pan Zbyszko Pawlak 

Wiceprezes Zarządu Business Center Club, który powitał uczestników spotkania – członków 

Rady oraz zaproszonych gości. 

 

2. „Polski ład” 

 Pani Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – powiedziała, 

że kryzys gospodarczy, który zaczął się niecałe 2 lata temu wraz z przyjściem pandemii Covid-

19 stworzył nową strukturę i nową jakość gospodarczą, do której trzeba się dostosować. Cała 

Europa, a nawet cały świat mierzy się z tymi konsekwencjami. Dzisiaj widzimy sytuację 

związaną z inflacją, widzimy pakiety osłonowe, które są szykowane przez rząd, ale również 

jesteśmy kilka tygodni przed wdrożeniem bardzo ważnego pakietu reform pod nazwą „Polski 

ład”. Postanowiliśmy stworzyć przyjęty przez Radę Ministrów program wspierania sektora 

małych i średnich firm w ramach bezzwrotnych dotacji. Skierowane zostały do nich środki na 

zakup sprzętu i szkolenia z zakresie IT oraz sprzedaży produktów i usług, po to by konkurować 

z tymi państwami, które jeszcze mocniej przyspieszyły w procesie transformacji cyfrowej. 

Przygotowaliśmy tez pakiet ulg pn. fundacja rodzinna i polityka zakupowa. Jest to odpowiedź 

na postulaty przedsiębiorców, którzy chcą budować wielopokoleniowe marki i firmy rodzinne 

w Polsce. Chodzi o to by budowa silnych rodzimych marek oraz ochrona i akumulacja kapitału 

w kraju była gwarantowana przez państwo. Idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że 

majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej, która to działa z myślą o zapewnieniu 

rodzinie środków finansowych realizując wizję fundatora i dbając o wartości przyjęte przez 

niego w biznesie. Ponadto zadaniem fundacji rodzinnej będzie gromadzenie, zarządzanie  

i ochrona majątku przekazanego przez fundatora, np. udziału w spółkach, papierów 

wartościowych czy nieruchomości, jak również zapewnienie środków dla wskazanych przez 

niego beneficjentów. Z dochodu i majątku fundacji będzie można finansować koszty 

utrzymania, koszty stałe, kształcenie lub leczenie beneficjentów albo cele statutowe. Wielu 

przedsiębiorców sektora małych i średnich firm szczególnie rzemieślników tak istotnych  

w kształtowaniu każdego regionu czy województwa zgłaszała się z prośbą o regulację tej sfery. 

Kolejnym priorytetem opracowywanym przez resort jest polityka zakupowa państwa, która 

będzie wspierała sektor MŚP, mający istotne znaczenie dla nowoczesnej gospodarki. Bo bez 

polskiej firmy nie zrealizujemy i nie zabezpieczymy interesu obywateli w Polsce ale również 

nie doprowadzimy do konkurencyjności czy poszerzenia wachlarza konkurencyjności  

w łańcuchach europejskich czy pozaeuropejskich. Chcemy otwierać rynek zamówień 

publicznych na potrzeby i możliwości małych i średnich firm. Mikro, małe i średnie firmy 

stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce. Sektor ten wspierany jest  

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Obniżane były kryteria ilościowe i jakościowe dotyczące 

możliwości przebywania i możliwości wykorzystywania potencjału strefy.  W „Polskim ładzie” 

znajdują się też korzystne rozwiązania dla samorządów i wbrew opinii innych nie stracą one na 

programie, a zyskają, co widać w danych Ministerstwa Finansów dotyczących wpływu z PIT-

u i CIT-u w poszczególnych województwach. To właśnie samorządy jako małe ojczyzny są 

odpowiedzialne za kształtowanie polityki i relacji pomiędzy małymi i średnimi firmami ale 

również za wprowadzanie różnego rodzaju rządowych programów, np. Rządowy Fundusz Dróg 
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Lokalnych czy Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dzisiaj mówimy również o Programie 

Inwestycji Strategicznych. Niedawno ogłaszany był wynik tego konkursu gdzie ponad 97% 

beneficjentów otrzymało środki finansowe, a dokładnie promesy z Banku Gospodarstwa 

Krajowego. W tych wnioskach widać, że infrastruktura kanalizacyjna i drogowa to dwa główne 

elementy. W dalszej kolejności to szkoły, żłobki, przedszkola. Tempo realizacji tego zadania, 

jak również środki finansowe, które były przyznawane w tych projektach są dostosowane  

do możliwości i wydolności sektora MŚP. „Polski ład” i związane z nim reformy są potrzebne 

do wykonania ruchu ku temu by sprawiedliwość społeczna miała miejsce. Nie chcemy 

ograniczać potencjału przedsiębiorców, chodzi tylko o to, żeby w równym stopniu mieli oni 

dostęp do korzystania ze służby zdrowia, a także by przedsiębiorcy i pracownicy etatowi płacili 

proporcjonalne składki od swoich przychodów i obrotów. Dzisiaj mierzymy się  

z wyzwaniami dotyczącymi tarczy antyinflacyjnej. Pamiętajmy jednak, że poziom inflacji 

zależny jest od wielu czynników takich jak cena ropy, łańcuchy dostaw, eksport, import.  

To jest ten czas, kiedy jako cała Europa ponosimy odpowiedzialność za te dwa trudne lata 

pandemiczne. Jeśli chodzi o perspektywę przyszłości gospodarczej to wiadomo, że branżą  

z deficytem pracowników pozostanie budownictwo, komunikacja, telekomunikacja  

oraz medycyna. Są również bardzo dobrze prosperujące sektory np. sprzedaż detaliczna, 

turystyka. W ramach „Polskiego ładu” stworzony został program powrotu kapitału polskiego 

do kraju. Chodzi o to by Polacy, którzy wiele lat temu zdecydowali się na opuszczenie kraju 

mogli ze swym kapitałem do Polski wrócić. 

 Pan Przewodniczący, wbrew temu co powiedziała Pani Minister, zauważył, że w opinii 

medialnej samorządy stracą na tej transformacji, konglomerat fabryk produkujących maseczki 

jeszcze nie ruszył, a WRDS-y ale również inne organizacje nie mają dostępu do kompleksowej, 

branżowej i terytorialnej informacji dotyczącej pomocy publicznej, która w ramach tarcz 

została przekazana, ani do analizy tego jak wyglądała sytuacja poszczególnych branż przed 

pandemią, a jak wygląda po.      

 Pani Minister odpowiedziała, że jeśli chodzi o stabilizację finansową samorządów to 

przekazanych zostało 8 mld zł jako pakiet osłonowy, do tego wykorzystywany jest potencjał 

europejski, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego 

samorządów. Włodarze poszczególnych miast również mają wpływ jaki jest kształt ostateczny 

budżetu. Ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego zakładają możliwość ściągania 

inwestorów do danego miasta po to aby wzmocnić potencjał finansowy danego samorządu. 

Samorząd nie żyje tylko z subwencji rządowych ale przede wszystkim z racjonalności 

wydatkowania środków finansowych i z przychodów własnych.  

Odnośnie maseczek sektor małych i średnich firm zdał egzamin doskonale. Maseczki były 

produkowane i zabezpieczały szpitale, DPS-y, ośrodki pomocy. Pojedyncze negatywne 

przykłady to bardziej ataki medialne niż rzeczywistość.  

Jeżeli chodzi o efektywność tarcz to trudno oceniać czy któraś firma powinna dostać pomoc 

czy nie. Można natomiast zgłosić się do ministerstwa z prośbą o podanie informacji jaki procent 

pomocy przypadł na poszczególne branże. 

 Pan Łukasz Czernicki – Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów – przedstawił w formie 

prezentacji kwestię zmian podatkowo-składkowych w „Polskim ładzie”. 

Podstawowe założenia reformy to: 

Zmiany na skali podatkowej   
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• Wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł (co odpowiada kwocie wolnej w wysokości 

30 tys. zł), w miejsce dotychczasowej degresywnej kwoty wolnej  

• Przesunięcie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł  

• Likwidacja odliczenia 7,75% podstawy składki zdrowotnej od podatku  

• Wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej  

• Likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej i wprowadzenie proporcjonalnej składki  

w wysokości 9% podstawy dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (nie 

mniejszej niż 9% od pensji minimalnej, czyli 270,9 zł miesięcznie w 2022 r.) 

Zmiany na podatku liniowym:  

• Likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej i wprowadzenie proporcjonalnej składki  

w wysokości 4,9% podstawy (nie mniejszej niż 9% od pensji minimalnej, czyli 270,9 zł 

miesięcznie w 2022 r.)  

• Likwidacja odliczenia 7,75% podstawy składki zdrowotnej od podatku 

Zmiany na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych:  

• Likwidacja ryczałtowej podstawy składki zdrowotnej i wprowadzenie podstawy 

„schodkowej”:  

– przy przychodach rocznych do 60 tys. zł - 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,  

– przy przychodach rocznych do 300 tys. zł - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,  

– przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. - 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

• Likwidacja odliczenia 7,75% podstawy składki zdrowotnej od podatku • Obniżenie niektórych 

stawek podatkowych, np. dla lekarzy z 17% do 14%, dla informatyków z 15% do 12% 

Zwolnienie przychodów do wysokości 85 528 zł z umowy o pracę, zlecenia lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej:  

• dla rodzica co najmniej 4 dzieci,  

• dla kobiet po 60 r.ż. oraz mężczyzn po 65 r.ż., którzy - pomimo nabycia uprawnień – nie 

pobierają emerytury,  

• dla podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium RP 

Dlaczego „Polski ład”?  

• Nierówności dochodowe w Polsce silnie wzrosły w ciągu ostatnich ponad 30 lat i są 

stosunkowo wysokie jak na kraj europejski: udział 10% najbogatszych w podziale majątku jest 

podobny do tego w Niemczech, ale znacznie wyższy niż w innych krajach sąsiednich.  

• Jeśli chodzi o nierówności majątkowe w 2021 r. górne 10% posiadało 62% majątku 

gospodarstw domowych w Polsce, podczas gdy dolne 50% wykazywało większe zadłużenie  

a majątek netto wyniósł dla tej grupy -1% udziału. W Rosji górne 10% ma 74% udziału  

w majątku gospodarstw domowych, w USA 70% a w Chinach 68%. 

 Pan Zdzisław Leśniewicz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – zapytał 

o skutki wprowadzenia „Polskiego ładu” w kontekście emerytów. Wiadomo, że średnia płaca 

będzie z upływem czasu rosnąć, ale wysokość emerytury relatywnie będzie spadać. Ponadto 

część emerytów – jak np. pobierający wysokie świadczenia górnicy – w wyniku 

proponowanych zmian straci. 

 Pan Łukasz Czernicki odparł, iż dla wielu emerytów wprowadzenie „Polskiego ładu” 

oznaczać będzie zaprzestanie płacenia podatku PIT. Dla 90% emerytów zmiany będą 

korzystne. Tzn., że emerytura netto będzie wyższa niż przed wprowadzeniem „Polskiego ładu”. 



5 
 

Być może wprowadzone zostaną w przyszłości pewne mechanizmy uwzględniające interes 

osób pobierających wysokie świadczenia.  

 Pan Zbigniew Bachta – Konfederacja „Lewiatan” – podkreślił, że rząd nie ma swoich 

pieniędzy, gdyż dysponuje tylko tymi, które wypracują pracodawcy-przedsiębiorcy. Średnio 

80% udziału w dochodach wypracowują średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa. Mikrofirmy 

działając tworzą otoczenie biznesowe dla dużych przedsiębiorstw. „Polski ład” uderza w dobrze 

zarabiających, zazwyczaj wysokiej klasy fachowców. Szkoda tych ludzi, zwłaszcza że 

znalezienie przez nich pracy poza granicami kraju nie stanowi problemu. Warto byłoby się 

zastanowić jak ich tu zatrzymać. Ponad 70% przedsiębiorców zrzeszonych w Konfederacji 

uważa na tą chwilę, że „Polski ład” przyniesie im stratę.  

 Pan Łukasz Czernicki odparł, iż deprecjonowanie małych czy mikroprzedsiębiorstw nie było 

jego intencją. Osoba będąca na jednoosobowej działalności gospodarczej zarabiająca 30, 

50, 100 tys. zł miesięcznie w obecnym systemie płaci składkę zdrowotną na poziomie osoby 

zarabiającej ok 5 tys. zł, będącej na umowie o pracę. Z drugiej strony jest grupa zawodów,  

o które trzeba szczególnie zadbać, chodzi tutaj o lekarzy oraz informatyków. Dlatego od 

początku stycznia br. wejdzie obniżka składek ryczałtu dla tych grup.  

 Pan Przewodniczący ad vocem zauważył, że jeśli ktoś choruje, to niezależnie ile zarabia, 

obciąża system opieki zdrowotnej podobnie. Zwłaszcza, że ten bardziej zasobny zazwyczaj, 

pomijając skrajne przypadki, i tak nie korzysta z państwowej służby zdrowia.   

 Pan Tomasz Działyński – Pracodawcy RP – powiedział, że dzisiejsze spotkanie jest 

najlepszym dowodem, że nieprawdziwa jest teza jakoby ktokolwiek z przedsiębiorcami  

w ramach dialogu ustalał i konsultował zmiany w „Polskim ładzie”. Co więcej, nawet nasza 

WRDS protestowała, że pewne ważne decyzje są podejmowane bez uzgadniania  

z przedsiębiorcami.  

 Pan Łukasz Czernicki powiedział, że sam uczestniczył przynajmniej w kilkunastu 

spotkaniach konsultacyjnych. Odpowiedział też na kilkadziesiąt interpelacji w tym temacie. 

Szukając dodatkowych środków na służbę zdrowia państwo sięga do tych osób, które 

relatywnie najmniej i w sposób ekonomicznie nieuzasadniony kontrybuowały dotychczas  

do sytemu zdrowotnego. W polskim systemie gospodarczym trudno dostrzec inne miejsce,  

z którego można by te dodatkowe środki na służbę zdrowia pozyskać.  

 Pan Krzysztof Małecki – Forum Związków Zawodowych – zadał pytanie w kontekście 

„Polskiego ładu” dotyczące sytuacji w służbie zdrowia, a konkretnie możliwości oddłużenia 

szpitali, a w konsekwencji zatrzymania procesu zadłużania się na przyszłość. Po drugie, czy 

zachęty podatkowe mające na celu przejścia z szarej strefy do zatrudnienia legalnego będą 

wystarczające. A także, czy zmiany dotyczące skrócenia możliwości stosowania przez 

pracodawców umów na czas określony rzeczywiście wejdą w życie. 

 Pan Łukasz Czernicki odparł, iż od samego początku jedną z głównych intencji reformy 

podatkowej jest zwiększenie środków na służbę zdrowia. Nie mniej nie czuje się kompetentny 

by wypowiadać się w kwestii oddłużania szpitali. Odnośnie drugiego pytania to obniżka klina 

podatkowego dla osób najmniej zarabiających o 5 punktów procentowych jest właśnie krokiem 

we właściwym kierunku. Kolejna kwestia to pakiet walk z szarą strefą zapowiadany przez 

ministra Jana Sarnowskiego. W tym obszarze planowane jest odwrócenie logiki, w której 

dotychczas pracą na czarno obarczani byli pracownicy. Obecnie tendencja zmierza do tego by 
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ciężar odpowiedzialności przesunąć na pracodawców, co będzie kolejnym impulsem 

zmierzającym do ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska. 

 Pan Przemysław Socha – Bank Gospodarstwa Krajowego – poinformował, że Program 

Inwestycji Strategicznych zakończył się 15 sierpnia 2021 roku. Przyjętych zostało prawie  

8 tysięcy wniosków na kwotę 93 miliardów złotych. Dofinansowanie obejmowało inwestycje 

w granicach do 95% całości kosztów. Województwo wielkopolskie otrzymało niecałe  

2 miliardy złotych. W skali całego kraju to jest trzeci wynik. Najwięcej spośród tej kwoty 

przeznaczone zostało na infrastrukturę drogową, później na infrastrukturę wodno-

kanalizacyjną, a następnie na zeroemisyjny tabor transportowy. Około grudnia pojawi się drugi 

i trzeci nabór, który obejmował będzie podobne zagadnienia i podobną ilość środków, jak  

w przypadku pierwszego naboru. Nowością w trzecim naborze będzie możliwość pozyskania 

środków przez te samorządy, które w zakresie swoich granic terytorialnych posiadały tzw. 

PGR-y. Wiele jednostek samorządu terytorialnego po uzyskaniu dofinansowania boryka się  

z problemami dotyczącymi zrealizowania inwestycji. A to wynika z faktu, że część projektów 

była bardzo skomplikowana. Wówczas wyłonienie w ramach jednego procesu przetargowego 

wykonawcy dla poszczególnych ich etapów bywa utrudnione. Są też duże dysproporcje 

finansowe jeśli chodzi o możliwości poszczególnych JST, a program został tak skonstruowany 

by przedsiębiorcy czy firmy biorące udział w procesie inwestycyjnym finansowały te działania 

ze środków własnych. Podsumowując na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego są 

dedykowane osoby, które odpowiadają za współpracę z każdym województwem. W razie 

potrzeby udzielą odpowiedzi na każde zapytanie.   

 Pan Dariusz Gałązka – Business Centre Club – przedstawił analizę wpływu „Polskiego ładu” 

na zarobki. Osoby, które w ramach umowy o pracę uzyskują dochody miesięczne powyżej 12 

tys. zł brutto już stracą na skutek braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej, która będzie 

wynosiła 9%. Również dochody osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze 

będą mniejsze z uwagi na konieczność finansowania składki zdrowotnej. Firma Grant Thornton 

od lat prowadzi badania nastrojów wśród przedsiębiorstw związanych ze wzrostem płac  

i ostatnie wskazują na to, że przedsiębiorcy dostrzegają konieczność podnoszenia płac ze 

względu po części na „Polski ład”, a po części na braki kadrowe bardzo wielu branż, tudzież 

potrzebę zatrzymania kluczowych pracowników. Z drugiej strony biorąc pod uwagę 

wszechobecny wzrost cen surowców, usług, energii wiele przedsiębiorstw myśli o wzroście cen 

towarów i usług. Jeśli chodzi o kwestię inwestycji to okres pandemii wyhamował ten trend  

w przemyśle. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest to, że przez ostatnie lata 

zagraniczne firmy pozostawiały bardzo dużo środków w Polsce reinwestując je. Pytanie, czy 

zmiany w systemie podatkowym, konkretnie w podatku CIT nie spowodują odwrócenia tej 

tendencji. Również samorządy mają odczuć stratę finansową z powodu mniejszych wpływów 

do budżetu z podatków PIT mimo deklaracji rządu do zrekompensowania tych strat. 

 Pan Łukasz Czernicki odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy powiedział, że wzrost cen 

dotyczy nas wszystkich, na co rząd zaproponował pierwszy raz w historii tarczę antyinflacyjną, 

która ma łagodzić społeczne skutki inflacji. Jeśli chodzi o firmy to one już podnoszą ceny usług 

i towarów i robią to bardzo skutecznie. W obecnych warunkach makroekonomicznych, przy 

tak niskim bezrobociu siła nabywcza pracowników cały czas rośnie, choć przyznać trzeba, że 

długoterminowa inflacja w granicach 7-8% jest kłopotliwa dla całej gospodarki. Firmy 

inwestujące to firmy średnie i większe czyli płacące CIT i to właśnie dla nich przygotowany 
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został szereg różnych ulg. Estoński CIT z kolei dotyczy mniejszych podmiotów i sygnały jakie 

docierają z rynku świadczą że jest to ciekawe rozwiązanie. Odnośnie pytania o inwestycje 

zagraniczne, to w tym obszarze Polska jest krajem wyjątkowym. W roku 2020 Polska 

przyciągnęła 13% wszystkich inwestycji, czyli 13% fabryk w 2020 roku powstało właśnie tutaj. 

To jest pozytywny trend który pozytywnie wyróżnia Polskę na tle innych krajów. Jeśli chodzi 

o samorządy, mówca podkreślił, że co do założeń samorządów odnośnie ich sytuacji 

finansowej, żaden samorząd nie straci na „Polskim ładzie”.   

 Pan Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego – powiedział, że strona 

rządowa nie uwzględnia pewnych elementów, które są faktyczne. Stało się normą w Polsce, że 

regulacje dotyczące podatków, które oddziałują na wysokość PIT-u i CIT-u nie są 

rekompensowane przez ustawodawcę w sposób automatyczny. Oczywiście inny jest punkt 

widzenia samorządów lokalnych czyli gmin czy miast a inny samorządu powiatowego czy 

wojewódzkiego. Te wszystkie wyliczenia wg których dochody samorządów wzrosły, co jest 

prawdą, nie uwzględniają kwestii kosztowej. Np. samorządy dopłacają dużo więcej niż 

powinny do oświaty. Podobnie sytuacja wygląda w opiece zdrowotnej. Wzrastają koszty 

utrzymania SP ZOZ-ów, które nie są rekompensowane. Wzrosły też koszty inwestycji. 

Wszystko to razem sprawia, że wyższe dochody samorządów topnieją. Sam system stał się 

systemem ręcznego sterowania. Dotychczas skazani byliśmy na koniunkturę gospodarczą  

i z automatu jej wzrost powodował wzrost dochodów samorządu. Obecnie jest to bardziej 

sterowane przez Ministerstwo Finansów. 

 Pani Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolska – powiedziała, że celem 

przygotowanych prezentacji było przedstawienie założeń „Polskiego ładu” szeroko aspektowo. 

Chodziło również o odniesienie się do samorządów i do tego jak w ramach inwestycji 

strategicznych przebiegał ten proces, który zresztą w dużej mierze przekłada się na 

przedsiębiorców i pracodawców. W ramach współpracy z samorządem można tutaj znaleźć 

duże odniesienie. Pracodawcy mieli możliwość wypowiedzi. Analitycy i członkowie rządu byli 

dostępni na tyle na ile pytań było. Jeśli chodzi o subwencje i o ustawę o samorządzie gminnym 

to zadanie związane z oświatą spoczywa głównie na nim. Jeśli chodzi o szpitale i służbę 

zdrowia to można było skorzystać z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z kolei dofinansowanie 

z Funduszu Inwestycji Strategicznych to – jak Pan Marszałek zauważył – jest to rekompensata, 

ale rekompensata na wniosek samorządów i to one decydują, które inwestycje chcą realizować.  

 Pan Przewodniczący podziękował za dyskusję. To jest dialog, zatem padły z jednej strony 

obawy, z drugiej strony zapewnienia co do dobrej woli, że kompensaty chociażby spowodują 

wyrównanie wprowadzanych zmian. Jednocześnie przedstawił wniosek ogólny, że dobrze 

byłoby wprowadzić na każdym spotkaniu plenarnym zwyczaj przedstawiania na każdym 

spotkaniu plenarnym krótkiej analizy ekonomicznej i makroekonomicznej również 

województwa, by budować w czasie wrażenie tej „koniunktury”.   

 Pan Marszałek odnosząc się do słów Pani Wojewody zgodził się, że oświata jest zadaniem 

samorządu, tylko że płace nauczycieli są elementem zlecenia, czyli powinny być w 100% 

pokryte przez fundusze centralne. Podobnie ze szpitalami, problemem nie są inwestycje  

w szpitalach bo udaje się je realizować zarówno z dochodów własnych jak i ze środków 

unijnych. Problemem jest to, że z zasady nie wolno dopłacać do bieżącego funkcjonowania SP 

ZOZ-u, bo to robi NFZ, ale w tym bieżącym funkcjonowaniu są ogromne deficyty i ujemne 

wyniki, chociażby z powodu wzrostu kosztów płacowych. To minister decyduje o podwyżkach 
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płac dla różnych grup w opiece zdrowotnej nie pytając ani samorządów, ani dyrektorów 

szpitali. W rezultacie pojawia się ujemny wynik, który samorząd, jak go stać, może wyzerować. 

My to robimy, bo chcemy żeby te szpitale nie upadły, ale to nie jest zdrowa sytuacja, nie jest 

też kalkulowana w samorządowych wydatkach. Nie jest też widziana w analizach wzrostu 

dochodów.  

 Pan Dariusz Gałązka – zapytał, czy możliwe jest wprowadzenie jakiś dobrych zasad, żeby te 

zmiany wynikające z „Polskiego ładu” miały dłuższe vacatio legis, bo dzisiaj dla 

przedsiębiorców dostosowanie się do wytycznych, np. systemu naliczania płac wg nowych 

zasad, nie jest proste. Druga kwestia dotyczy tzw, podatku estońskiego, który jest bardzo 

atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców. Czy można by było uzgodnić go w miarę możliwości 

z innymi przedsiębiorcami w kontekście niejasności przepisów tak by podatnicy nie ponosili 

negatywnych konsekwencji.  

 Pan Przewodniczący poinformował, że Pani Minister już jest nieobecna, zatem nie udzieli już 

odpowiedzi na to pytanie.      

 

3. Fundusze europejskie dla Wielkopolski   

 Pan Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW – 

poinformował, że początkowo dla Wielkopolski przeznaczona była kwota 1 mld Euro  

(w kończącej się perspektywie było to 2,5 mld Euro). Spadek ten w dużej mierze wynika  

z faktu, że Wielkopolska przekroczyła pewien próg rozwojowy, w którym brany jest pod uwagę 

PKB na mieszkańca wg parytetu siły nabywczej. W konsekwencji w nowej perspektywie 

finansowej Wielkopolska będzie już regionem przejściowym. Komisja Europejska dając środki 

finansowe wskazuje jednocześnie na odpowiednie ich lokowanie w poszczególnych obszarach 

tematycznych. W nowej perspektywie będzie w sumie 6 celów polityki o zakresie interwencji 

zbieżnym z tym, co było dotychczas: 

 Bardziej inteligentna Europa  

 Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa  

 Lepiej połączona Europa  

 Europa bliżej obywateli  

 Europa o silniejszym wymiarze społecznym  

 Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych  

i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu 

Łącznie alokacja na cały program to 1 670 869 290 Euro. 

Instrumenty terytorialne w perspektywie 2021-2027 to:  

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT),  

 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),  

 Inne Instrumenty Terytorialne/Centrum Wsparcia Doradczego  

 Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (OSI krajowe zgodne z KSRR 2030) + 

delimitacja IZ WRPO. 

Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 

-2027 oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu odbywały się od 30 

września do 5 listopada 2021 r. W sumie wpłynęło 320 uwag, głównie zgłaszane przez 

przedstawicieli podmiotów publicznych, ale ponad 40% to uwagi zgłaszane przez partnerów 
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społeczno-gospodarczych. 2/3 z nich zostało uwzględnione i trwają prace nad fizycznym 

wprowadzeniem ich do programu. Na przełomie stycznia i lutego 2022 r. planowane jest 

przekazanie wersji roboczej projektu programu Funduszy Europejskich dla Wielkopolski do 

Komisji Europejskiej. Warto zauważyć, że zmieniła się obowiązująca od 14 lat nazwa, 

dotychczas było to WRPO czyli Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, a obecnie 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.  

 

4. Relacja ze spotkania plenarnego Komisji Dialogu Społecznego RDS  

 Pan Przewodniczący poinformował, że uczestniczył w zeszłym tygodniu w spotkaniu Rady 

Dialogu Społecznego w Warszawie. Tam pojawiła się możliwość prowadzenia prac 

dotyczących uregulowania Rady Dialogu Społecznego poprzez propozycje zmian do ustawy  

w zakresie kompetencji RDS-u oraz WRDS-ów. Koordynacja poległaby na zebraniu  

z wszystkich WRDS-ów zgłoszeń dotyczących ew. zmian oraz przekazaniu ich do RDS-u. 

Mówca zaznaczył, że może przekazać tę inicjatywę nowemu przewodniczącemu, można też 

zastanowić się czy WRDS w Poznaniu widzi potrzebę podjęcia takiego działania 

 

Oprac. Biuro Obsługi WRDS w Poznaniu  

Przemysław Belka                     

Zbyszko Pawlak 

         

 Przewodniczący 

            Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego          

                                     w Poznaniu 


