
Komunikat 
po posiedzeniu Rady Naukowej 

przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców 
które odbyło się w dniu 20 czerwca 2022 r. 

 

 

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyło się w formule hybrydowej posiedzenie Rady Naukowej przy 

Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Posiedzenie prowadził Mikołaj J. Kruczyński – Koordynator w Biurze Rzecznika MŚP odpowiedzialny za 

prace Rady Naukowej. W spotkaniu uczestniczyli: Adam Abramowicz – Rzecznik MŚP, prof. dr hab. Jan 

Klimek – Przewodniczący Rady Naukowej oraz jej członkowie. 

Rada omówiła zmiany, jakie w ostatnim okresie zaszły w otoczeniu sektora MŚP. W szczególności 

przedyskutowany został wpływ pakietu zmian przepisów wynikających z programu Polski Ład na 

sytuację małych i średnich przedsiębiorców. 

Rada podkreśliła, że systemy wyliczania i pobierania podatków oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne powinny być proste, tak aby przeciętny obywatel prowadzący działalność 

gospodarczą miał możliwość wyliczyć swoje zobowiązania z tych tytułów bez konieczności korzystania 

z obsługi biura rachunkowego. 

Rada zwróciła uwagę, że składka na ubezpieczenie zdrowotne, z chwilą gdy przestała być odliczana od 

podatku dochodowego, powinna podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu – analogicznie 

jak składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto ujednolicone powinny być podstawy – 

opodatkowania podatkiem dochodowym i oskładkowania składkami na ubezpieczenia społeczne i na 

ubezpieczenie zdrowotne. W szczególności Rada podkreśliła, że od podstawy oskładkowania składką 

na ubezpieczenie zdrowotne powinny być odliczane straty z lat ubiegłych oraz ulga na złe długi. 

Rada zaproponowała także poddanie pod szerszą dyskusję pomysłu likwidacji składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, przy jednoczesnym odpowiednim podniesieniu stawki podatku dochodowego i 

wprowadzeniu finansowania NFZ z budżetu państwa, a także udzieleniu uprawnień do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanej z NFZ na podstawie obywatelstwa. Takie rozwiązanie uprościłoby 

rozliczenia przedsiębiorców i usunęło konieczność utrzymywania systemu weryfikacji uprawnień do 

świadczeń e-WUŚ, co zmniejszyłoby koszty także po stronie NFZ. 

Ponadto Rada zwróciła uwagę, że Polska odnotowuje w ostatnim okresie niski odsetek inwestycji w 

PKB. Wobec powyższego Rada rekomenduje dalsze rozwijanie i upowszechnianie wśród 

przedsiębiorców koncepcji Estońskiego CIT-u, co powinno wpłynąć na poprawę sytuacji w tym zakresie. 

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 28 września 2022 r. 

 


