Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o rządowym
projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego
przedsiębiorców (tekst niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko odnośnie do druków
nr 994 i 1064.
Celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw jest poprawa otoczenia
prawnego

przedsiębiorców.
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przedsiębiorców ˝100 zmian dla firm˝ i jest pierwszym etapem realizacji ˝Planu na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju˝.
Zmiany te mają zapewnić poprawę warunków prawnych wykonywania działalności
gospodarczej w Polsce. Wśród najważniejszych wnioskodawca wskazuje: redukcję niektórych
obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości
interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności
pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli
działalności gospodarczej. Proponowane są zmiany m.in. w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie budowlanym, prawie
technicznym, prawie handlowym oraz finansowym i ochrony środowiska. Konkretne
zapowiedzi są bardzo optymistyczne, choć wymagają korekt i niekiedy dopracowania, co
możliwe jest na etapie procedowania szczegółowych przepisów. Przedmiotowy projekt
wprowadza zmiany w 18 ustawach, propozycje mają charakter powszechny, będą korzystnie
oddziaływać w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa. Wnioskodawca szacuje, że
oszczędności dla przedsiębiorców i obywateli wynikające z mniejszych obciążeń
administracyjnych powinny wynieść ok. 230 mln zł tylko w pierwszym pełnym roku
obowiązywania ustawy.
Przedsiębiorcy chwalą założenia ustawy. To długo oczekiwane i dobre zmiany, chociaż ich
wdrożenie wymaga zmiany mentalności urzędników otoczenia prawnego przedsiębiorców,
podobnie jak części posłów, którzy w projekcie widzą tylko drobne pomyłki czy potknięcia, a
nie zauważają w ogóle głęboko przemyślanego systemu zmian, które po dopracowaniu mają
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przedsiębiorcy i przyjazna interpretacja przepisów prawa czy brak obowiązku rejestracji
drobnej działalności to bardzo dobra zapowiedź przygotowywanej przez wicepremiera
Mateusza Morawieckiego konstytucji biznesu.
Koło Wolni i Solidarni w pełni popiera przedłożony projekt zmian.

