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Szanowny Panie Premierze, 
 
Izba Gospodarki Elektronicznej, dalej „e-Izba”, działa w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 
r. o izbach gospodarczych (Dz.U.209.579 t.j.). Celem realizowanym przez e-Izbę jest 
reprezentowanie interesów szeroko rozumianej branży handlu elektronicznego, która 
zwłaszcza w ostatnim czasie jest w fazie dynamicznego wzrostu w ujęciu globalnym, a polski 
e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków na całym świecie.  
 
Niedawno przedstawione zostały założenia programu Polski Ład, który będzie miał zasadniczy 
wpływ na dalszy rozwój gospodarczy Polski. e-Izba z dużą uwagą zapoznała się nakreślonymi 
w programie kierunkami działań. Jesteśmy przekonani, że warunkiem dla zapewnienia 
dalszego rozwoju gospodarczego oraz podnoszenia znaczenia konkurencyjnego Polski i 
polskich przedsiębiorców mają innowacje i rozwój nowoczesnych technologii. To one, jak 
pokazuje wiele badań, mają stanowić koło zamachowe dla dalszego rozwoju ekonomicznego. 
Jednocześnie gospodarki państw, które rozwiną tego typu technologie, w tym oparte o 
sztuczną inteligencję i robotyzację, będą w przyszłości odnosiły dalsze korzyści związane nie 
tylko z wykorzystaniem tych rozwiązań we własnej gospodarce, ale także z tytułu 
licencjonowania tego typu technologii. Oznacza to zatem, że budowanie przewagi 
gospodarczej na tym polu przełoży się także na pozycję polityczną poszczególnych państw. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że Polski Ład powinien wprowadzać rozwiązania 
wspierające realizację powyższego celu. Z tej perspektywy doceniamy złożenia programu 
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nakierowane na wsparcie innowacji w postaci pakietu ulg podatkowych złożonego m.in. z ulgi: 
badawczo rozwojowej (B+R), IP-Box, na prototyp, na robotyzację, czy na wsparcie 
innowacyjnych pracowników. Pozytywnie oceniamy także rozszerzenie uprawionych do 
zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla niektórych przychodów 
związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT. 
 
W przedstawionych założeniach programu Polski Ład dostrzegamy jednak również pewne 
zagrożenie. W dzisiejszych czasach niezwykle istotnym wyzwaniem jest konkurencja o 
specjalistów. W dziedzinach takich, jak informatyka i handel elektroniczny konkurencja ta jest 
globalna. Jak pokazuje doświadczenie, programiści i inni specjaliści z innowacyjnych dziedzin 
mogą bez trudu przenosić swoją aktywność zawodową do innych państw czy to pracując 
zdalnie, czy też zmieniając miejsce stałego pobytu. Każdy taki przypadek powoduje, że efekty 
pracy tej grupy osób nie zostają jako wartość dodana w polskiej gospodarce i nie są 
konsumowane w Polsce, lecz przyczyniają się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań w 
gospodarkach innych, często konkurencyjnych w stosunku do Polski, państw. Dodatkowo, to 
budżety tych państw są następnie zasilane poprzez opodatkowanie wygenerowanego tam, a 
nie w Polsce, przychodu. Stąd koniecznością staje się dalsza poprawa otoczenia 
przyczyniającego się do atrakcyjności świadczenia pracy w Polsce, w tym obniżenia kosztów 
pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Niewątpliwie jednymi z istotniejszych 
czynników składających się na tę konkurencyjność są:  

• system podatkowy, w tym ulgi oraz przejrzystość przepisów podatkowych,  

• składki na ubezpieczenie zdrowotne i na ubezpieczenia społeczne, a zwłaszcza ich 
wysokość i sposób rozliczania.  

 
Z tego względu jako e-Izba chcemy wyrazić obawę, czy przedstawione w tym obszarze 
założenia Polskiego Ładu przyczynią się do wsparcia spółek pracujących nad innowacyjnymi 
rozwiązaniami w utrzymaniu specjalistów w Polsce oraz atrakcyjności zatrudnienia wysokiej 
klasy specjalistów w naszym kraju. Bez wątpienia zwiększenie obciążeń publicznoprawnych 
obniży konkurencyjność wynagrodzeń w Polsce w relacji chociażby do Stanów Zjednoczonych, 
czy Europy Zachodniej. Trzeba zwrócić uwagę, że możliwości finansowe spółek z tych państw 
są większe, niż siła ekonomiczna polskich przedsiębiorstw. Stąd niekorzystne zmiany w 
systemach: podatkowym, ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych pogłębią tę 
dysproporcję na niekorzyść Polski. Wyrażamy obawy, iż wprowadzenie Polskiego Ładu w 
obecnie znanym nam kształcie może wpłynąć na pogorszenie sytuacji polskich 
przedsiębiorców oraz pracowników.  
 
Dlatego apelujemy o: 

• wprowadzenie do polskich ustaw implementujących założenia Polskiego Ładu m.in. 
kwoty wolnej od podatku dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym 
– podobnie jak na zasadach ogólnych,  

• utrzymanie możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. 
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e-Izba liczy na szerokie konsultacje społeczne dotyczące powyższych aspektów tak, by Polski 
Ład stał się programem wspierającym dalszą transformację polskiej gospodarki w kierunku 
oparcia jej na wiedzy i innowacyjnych rozwiązaniach, które są fundamentem dla rozwoju e-
commerce w Polsce. 
 
Jednocześnie wyrażamy naszą pełną gotowość do pracy nad szczegółami poszczególnych 
rozwiązań. 
 

Z wyrazami szacunku, 
Patrycja Staniszewska 

Prezes Zarządu 
Izby Gospodarki Elektronicznej 


