ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

t./fax: +48 (22) 628 73 75
e: biuro@fzz.org.pl

Warszawa, dnia 14 listopada 2017 r.
L.dz. FZZ 101/14/11/2017

Pan
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju
OPINIA FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO
PROJEKTU USTAWY O ZASADACH WSPIERANIA NOWYCH INWESTYCJI
Forum Związków Zawodowych pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zasadach
wspierania nowych inwestycji.
Forum Związków Zawodowych z zadowoleniem przyjęło propozycję
przeprowadzenia projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji który
wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w momencie
podejmowania nowych inwestycji na terytorium RP. Projektowane rozwiązanie
przewidujące wsparcie nowych przedsięwzięć w formie przede wszystkim zwolnienia
od podatku dochodowego, jest naszym zdaniem pozytywnym działaniem, pozwalającym
na zainteresowanie przedsiębiorców terenami słabiej rozwinięto gospodarczo.
Stanowi to rozszerzenie obecnego rozwiązania, przewidującego ulgi o podobnym
charakterze dla nowych projektów i tworzenia nowych miejsc pracy w specjalnych
strefach ekonomicznych.
Duża liczba przedsiębiorstw starających się uzyskać zwolnienie od podatku
dochodowego świadczy o zainteresowaniu inwestorów tą formą pomocy, dlatego
sądzimy, że korzystając z ich doświadczenia, należy umożliwić przedsiębiorcom
deklarujących realizację i tworzenie nowych miejsc pracy z skorzystania z narzędzia
opartego na ulgach podatkowych nie tyko w specjalnych strefach ekonomicznych.
Naszym zdaniem proponowane zmiany pozwolą także na poprawę pozycji Polski
w zakresie warunków inwestycyjnych oraz na arenie międzynarodowej. Proponowane
zasady i udogodnienia w innych krajach sąsiednich są dotychczas korzystniejsze przede
wszystkim w zakresie obszaru, na którym można było uzyskać zwolnienie podatkowe,
w krajach Grupy Wyszehradzkiej inwestorzy mogą uzyskać zwolnienie podatkowe
na całym terytorium kraju. Ponadto w tych państwach nie została wyznaczona data
końcowa obowiązywania udogodnień inwestycyjnych, nie ma zróżnicowania kryteriów
pod kątem jakości inwestycji, oznacza to udogodnienia dla inwestycji i ofert prostych,
odtwarzalnych jak i tych bardzo nowoczesnych.
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Jako strona społeczna zwracamy uwagę na zasady zatrudniania i sposób
wynagradzania pracowników przez pracodawcę korzystającego z udogodnień
inwestycyjnych oraz sposób zawierania umów o pracę. Stoimy na stanowisku,
że pracodawca ma obowiązek w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi przepisami
sformułować z pracownikiem rodzaj umowy, warunki pracy i płacy, a w szczególności:
rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające
rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy,
niejednokrotnie dotychczasowe wynagradzanie pracowników w specjalnych strefach
ekonomicznych jest nie adekwatne do osiąganych zysków przedsiębiorcy.
Forum Związków Zawodowych stoi na stanowisku, że program dostępny na terenie
całej Polski, spowoduje wyeliminowanie problemu z długotrwałą procedurą włączania
nowych terenów w granice specjalnych stref ekonomicznych na wniosek spółek
zarządzających i inwestorów, ułatwiony będzie dostęp inwestora do instrumentów
wsparcia proponowanych przez RP.
Ze względu na duże znaczenie tego projektu dla gospodarki i polskiego
społeczeństwa nasza organizacja uważa, że położenie nacisku na rozwój gospodarczy
wszystkich regionów oraz likwidację długofalowych procedur i włączenie ich w procesy
rozwojowe ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju Polskiej gospodarki. Zaprojektowany
w ustawie system wsparcia w postaci prawa do uzyskania przez przedsiębiorcę
zwolnienia od podatku dochodowego stanowić będzie ważne i skuteczne narzędzie
zachęcające przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju

z poważaniem,
Dorota Gardias
PRZEWODNICZĄCA
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
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