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Streszczenie 

W ramach prowadzonej działalności Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba 

Gospodarcza organizuje cyklicznie realizowane spotkania, konferencje i kongresy, podczas 

których podejmowane są debaty dotyczące potrzeby systemowej poprawy warunków 

gospodarczych, normatywnych, fiskalnych itp. wobec małych i średnich firm sektora handlu 

działających w Polsce. Do głównych wydarzeń integrujących środowiska przedsiębiorców, 

samorządowców, ekonomistów, ludzi sztuki oraz polityków cyklicznie organizowanych przez 

Kongregację Przemysłowo-Handlową Ogólnopolską Izbę Gospodarczą należą Kongresy 

Gospodarki Polskiej oraz Kongresy Nowoczesnej Gospodarki. Jednym z ostatnich tego typu 

wydarzeń był zorganizowany przez KPH OIG 22 listopada 2017 r. V Kongres Nowoczesnej 

Gospodarki. W trakcie podjętych dyskusji, prelekcji debat podczas tego Kongresu 

kontynuowano problematykę podejmowana podczas debat odbywających się w trakcie 

poprzednich Kongresów KPH OIG. W trakcie tych debat i dyskusji prezentowane są projekty 
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ustaw oraz zmian legislacyjnych w także innych regulacjach prawnych odnoszących się 

do funkcjonowania handlowych podmiotów gospodarczych sektora MSP w Polsce. 

Słowa kluczowe: Regulacje prawne, zmiany legislacyjne, Kongregacja Przemysłowo-

Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, KPH OIG, Kongres Gospodarki Polskiej, Kongres 

Nowoczesnej Gospodarki, handel, przedsiębiorstwa, podmioty gospodarcze, sektor MSP, małe 

i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość, regionalna izba gospodarcza, zrzeszenie izb 

gospodarczych, opłata targowa, działalność handlowa, izba gospodarcza, samorząd 

gospodarczy, sklepy wielkopowierzchniowe, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, 

convenience, pozycja monopolistyczna. 

 

Abstract 

As part of its activities, the Industrial and Commercial Congregation of the Polish Chamber 

of Commerce organizes periodically implemented meetings, conferences and congresses, during 

which debates regarding the need for systemic improvement of economic, normative, fiscal, etc. 

conditions are made to small and medium-sized companies in the trade sector operating 

in Poland. The main events integrating entrepreneurs, local government, economists, people 

of art and politicians organized periodically by the Industrial and Commercial Congregation 

of the Polish Chamber of Commerce include the Congresses of Polish Economy and the 

Congresses of Modern Economy. One of the last events of this type was organized by KPH OIG 

on November 22, 2017. The 5th Congress of Modern Economy. The issues discussed at the 

Congress debates continued the previous topics from the other KPH OIG congresses. Also draft 

laws and legislative changes were presented in the close connection with the legal regulations 

on the commercial business entities of the SME sector in Poland. 

Keywords: Legal regulations, legislative changes, the Industrial and Commercial Congregation, 

Polish Chamber of Commerce, KPH OIG, Polish Economy Congress, Modern Economy 

Congress, trade, enterprises, business entities, SME sector, small and medium enterprises, 

entrepreneurship, regional chamber of commerce, association of chambers of commerce, market 

fee, commercial activity, chamber of commerce, economic self-government, large-area stores, 

discount stores, supermarkets, hypermarkets, convenience, monopoly position. 
 

Wprowadzenie 

 Zgodnie z normatywnymi zapisami Statutu KPH OIG (Statut KPH OIG, 

2002) Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza 

utworzona została i działa na podstawie zapisów Ustawy (Ustawa z dnia 30 maja 1989 

roku o izbach gospodarczych) z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych oraz 

według postanowień Statutu KPH OIG. Zgodnie z zapisami Statutu KPH OIG 

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza jest 

organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności 
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podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W związku z tym KPH OIG jako 

organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych 

w niej podmiotów gospodarczych, w szczególności wobec organów władzy 

państwowej, innych instytucji publicznych oraz względem samorządów 

terytorialnych. Strategicznym celem KPH OIG w zakresie funkcji reprezentowania 

środowisk przedsiębiorców wobec instytucji państwowych, krajowych i regionalnych 

jest szeroko rozumiana ochrona polskiego rynku z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju (Prokopowicz, 2016, s. 176). 

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza jest 

instytucją zrzeszającą, integrującą, wspierającą i koordynującą rozwój podmiotów 

gospodarczych głównie typu MSP działających w Polsce, przede wszystkim 

reprezentujących sektor handlu.  

 W zakresie wymienionej prospołecznej i prorynkowej działalności 

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza organizuje 

cyklicznie realizowane spotkania, konferencje i kongresy, podczas których 

podejmowane są debaty dotyczące potrzeby systemowej poprawy warunków 

gospodarczych, normatywnych, fiskalnych itp. wobec małych i średnich firm sektora 

handlu działających w Polsce (Rakowski, 2016). Do głównych wydarzeń 

integrujących środowiska przedsiębiorców, samorządowców, ekonomistów, ludzi 

sztuki oraz polityków cyklicznie organizowanych przez Kongregację Przemysłowo-

Handlową Ogólnopolską Izbę Gospodarczą należą Kongresy Gospodarki Polskiej oraz 

Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.  

 Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza 

integruje także środowiska przedsiębiorców z instytucjami lokalnie działających 

jednostek samorządowych oraz współpracujące z nimi regionalne izby gospodarcze, 

zrzeszające głównie lokalnie działających przedsiębiorców. Potwierdzeniem tych 

działań jest udział reprezentantów regionalnie działających izb gospodarczych 

w organizowanych przez KPH OIG Kongresach Gospodarki Polskiej oraz Kongresach 

Nowoczesnej Gospodarki. Zgodnie z powyższym do kluczowych wydarzeń 

integrujących środowiska przedsiębiorców, samorządowców, ekonomistów, ludzi 

sztuki oraz polityków cyklicznie organizowanych przez Kongregację Przemysłowo-
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Handlową Ogólnopolską Izbę Gospodarczą należą Kongresy Gospodarki Polskiej oraz 

Kongresy Nowoczesnej Gospodarki. Podczas tych Kongresów KPH OIG propaguje 

i poddaje dyskusjom przede wszystkim główne postulaty, które od lat są kierowane 

w stronę organów ustawodawczych i rządu. 

 Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza 

reprezentując środowiska lokalnie działających przedsiębiorców prowadzących 

głównie handlowe podmioty gospodarcze sektora MSP podejmuje w organizowanych 

dyskusjach i debatach aktualne tematy, szczególnie istotne dla tych środowisk 

przedsiębiorców oraz także istotnych w kontekście efektywnego rozwoju sektora 

handlu w Polsce i w kontekście analizy wzrostu gospodarczego całej krajowej 

gospodarki (Sroka, 2011, s. 48). W związku z tym, wypracowane w tych dyskusjach 

konkluzje i wnioski oraz zgłaszane przez krajowych przedsiębiorców sektora MSP 

postulaty KPH OIG przekazuje dla parlamentarzystów oraz dla rządu RP celem 

inicjowania niezbędnych procesów legislacyjnych, które w perspektywie kolejnych lat 

powinny się przekładać na poprawę funkcjonowania krajowej gospodarki, w tym także 

poszczególnych rynków, podmiotów sektorów handlowych, producenckich 

i konsumentów (Aktualne postulaty Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG, 

2017). W trakcie debat i dyskusji podejmowanych w trakcie wspomnianych 

Kongresów oraz także spotkań reprezentantów KPH OIG z przedstawicielami władz 

państwowych wypracowywane są propozycje projektów zmian legislacyjnych, w tym 

projektów ustaw odnoszące się do funkcjonowania sektora handlu w Polsce. 

Niejednokrotnie wcześniej zaproponowane projekty zmian zapisów w normatywach 

prawnych po ich wdrożeniu przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności na rynkach 

sektora handlu, poprawy ich efektywności, wzrostu przedsiębiorczości, 

innowacyjności oraz także zwiększenia wpływów podatkowych do budżetu państwa 

jak również analogicznych procesów realizowanych w skali lokalnej w jednostkach 

samorządu terytorialnego (Sarnowski, Prokopowicz, red., 2016, s. 217). 
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Uroczyste wręczenie wyróżnień i odznaczeń państwowych podczas V Kongresu 

Nowoczesnej Gospodarki zorganizowanego przez KPH OIG 22 listopada 2017 r. 

 22 listopada 2017 r. w Warszawie w Warszawskim Domu Technika 

Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 odbył się 

V Kongres Nowoczesnej Gospodarki. W Kongresie tym uczestniczyło ponad 150 osób 

reprezentujących podmioty gospodarcze sektora MSP, pracownicy instytucji 

badawczych i uczelni wyższych, świat polityki oraz kultury. W Kongresie uczestniczył 

także minister Prof. dr hab. Cezary Kochalski, który reprezentował Kancelarię 

Prezydenta RP.  

 Kongres Nowoczesnej Gospodarki, podobnie jak poprzednie tego typu 

wydarzenia organizowane przez KPH OIG rozpoczęty został uroczystym 

wprowadzeniem sztandaru Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i odśpiewaniem 

hymnu państwowego. Następnie prezes KPH OIG dr Jan Rakowski przywitał gości 

i otworzył Kongres, w którego pierwszej części dokonano uroczystego wręczenia 

odznaczeń państwowych dla wyróżniających się w pracy społecznej, na rzecz 

przedsiębiorczości, lokalnej społeczności i promocji polskiej sztuki, osób 

współpracujących z KPH OIG. Gości przywitał także Jerzy Krajewski, dyrektor 

Instytutu Europejskiego Biznesu (Zapraszamy na V Kongres Nowoczesnej Gospodarki 

w środę 22 listopada 2017 r.). 

 

Zdjęcie 1. Minister Prof. dr hab. Cezary Kochalski  (w środku na zdjęciu) oraz osoby 

uhonorowane odznaczeniami państwowymi Prezydenta RP. 

 
Źródło: V Kongres Nowoczesnej Gospodarki (w:) witryna internetowa "KPH.pl", Kongregacja 

Przemysłowo - Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, Aktualności, grudzień 2017 r.,  

(http://www.kph.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=9) 
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 Minister Prof. dr hab. Cezary Kochalski dokonał uroczystego aktu wręczenia 

odznaczeń państwowych. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Krzysztof Koniczek 

i Eugeniusz Wiszniewski - artyści plastycy z Białegostoku, oraz Wiesław Michałowski 

- wiceprezes KPH OIG. Brązowymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni 

przedsiębiorcy z Kraśnickiej Izby gospodarczej - Danuta Maria Wieczorek i Kazimierz 

Wojcieszyn. 

 Podczas tej uroczystości minister Prof. dr hab. Cezary Kochalski odznaczył 

w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorową odznaką 

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” - panią Prezes Związku Polskich Artystów 

i Plastyków Okręgu Mazowieckiego - Bożennę Leszczyńską. W trakcie trwania 

Kongresu środowisko artystów warszawskich na czele z Markiem Madejem, 

współpracujących z Kongregacją Przemysłowo-Handlową, zorganizowało piękną 

wystawę malarstwa poplenerowego i sztuki nowoczesnej. Prezentację wraz degustacją 

tradycyjnych polskich wędlin zaprezentowała firma rodzinna Tadeusza Sitarskiego 

TED – Białobrzegi koło Radomia. Po uroczystym wręczeniu odznaczeń Prezes KPH 

OIG dr inż. Jan Rakowski pogratulował odznaczonym i życzył dalszej twórczej pracy 

na rzecz Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, w tym także dla Polski. 

 

Wykład pt. Jak poprawić komunikację w firmie wygłoszony przez psychologa 

biznesu dr Dariusza Tarczyńskiego 

  Po wręczonych odznaczeniach i wyróżnieniach w kolejnej części Kongresu 

dr Dariusz Tarczyński, psycholog biznesu, założyciel i dyrektor Instytutu 

Nieinwazyjnej Analizy Osobowości wygłosił wykład pt. Jak poprawić komunikację 

w firmie. Zgromadzeni goście wykazali wysoki poziom zainteresowania problematyką 

wygłoszonego wykładu. Po przywitaniu gości dr Dariusz Tarczyński rozpoczął swoją 

prelekcję sugerując, że będzie głównie mówił o istocie komunikacji w biznesie. 

Następnie powiedział: "Proszę zobaczyć, że teraz wszystko staramy się robić 

profesjonalnie, kiedyś to się nazywało dobra komunikacja, skuteczna komunikacja. 

W zamierzchłej przeszłości kultur pierwotnych (uzup. red.) ludzie porozumiewali się 

za pomocą gestów, chrząknięć, stukali o kamienie, bębny, wykorzystywali głównie 

mimikę twarzy".  
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 Następnie dr Dariusz Tarczyński w swym wykładzie stwierdził, że to kobiety 

odkryły komunikację. Dr Dariusz Tarczyński powiedział: „Długo się zastanawiałem 

o co chodzi z tą komunikacją i doszedłem do wniosku, że w dawnych czasach z uwagi 

na to, że nasz gatunek charakteryzuje się taką cechą (popr. red.), która nosi nazwę 

dymorfizm płciowy, czyli panie są zwykle niższe i mniejsze od panów, mają mniejszą 

masę mięśniową, są drobniejsze.” Kontynuując swój wywód psycholog biznesu 

stwierdził, że panie musiały wymyślić coś, by panów okiełznać. W czasach, gdy były 

chrząknięcia one musiały wymyślić coś lepszego, skuteczniejszego i wymyśliły 

komunikację.” Obecne zachowania analizowane od strony psychologiczno-społecznej 

potwierdzać mogą powyższą tezę. Dr Dariusz Tarczyński stwierdził, że zauważył 

nieco inne podejście pań względem panów do kwestii stosowanych w praktyce technik 

aktywizacji sprzedaży prowadzonej interpersonalnie. Wygłaszający prelekcję 

psycholog biznesu sugerował, że podczas prowadzonych szkoleń ze sprzedaży panie 

zachowują się tak jakby uczestniczyły w ćwiczeniach z zakresu szkoły uwodzenia. 

Kwestia ta jest szczególnie istotna w kontekście doskonalenia marketingowych 

technik sprzedaży w podmiotach sektora handlowego, w tym w zakresie nowych 

technik marketingowych, wykorzystujących nowoczesne technologie internetowe oraz 

w kwestii doskonalenia marketingowych strategii aktywizacji przychodów 

ze sprzedaży (Sarnowski, Prokopowicz, 2015, s. 135-156).  

 Omawiana przez psychologa biznesu problematyka może być także 

szczególnie istotna w kontekście badań prowadzonych w zakresie wpływu 

psychologicznych zachowań uczestników rynków kapitałowych czego wynikiem 

mogą być wzmocnienia określonych trendów cykli giełdowych na rynkach wyceny 

papierów wartościowych. Problematyka ta jest szczególnie istotna z tego względu, 

że wspomniane cykle giełdowe, w tym utrwalanych lub zmieniających się okresowo 

wyceny rynkowej papierów wartościowych może mieć kluczowe znaczenie dla 

analizy i prognozowania trendów koniunkturalnych dla całej gospodarki narodowej 

(Prokopowicz, 2010, s. 157-158). Wracając do problematyki wygłoszonego wykładu 

dr Dariusz Tarczyński powiedział, że z badań naukowych wynika, że to kobiety w 99 

przypadkach na 100 pierwsze zaczynają uwodzić panów a nie odwrotnie. Panie 
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wymyśliły efektywnie działający sposób uwodzenia, przez co często skutecznie 

wpływają na podejmowane przez mężczyzn decyzje.  

W dalszej części swego wystąpienia dr Dariusz Tarczyński kontynuował swój 

wywód mówiąc, że z punktu widzenia psychologii biznesu (uzup. red.) wystarczyło 

zbadać, jak w istocie komunikują się kobiety z mężczyznami, żeby opracować 

skuteczny sposób komunikacji na płaszczyźnie interpersonalnej w relacjach 

biznesowych i pracowniczych w firmach. Ludzie ze swej natury starają się osiągać 

sukcesy i korzyści w pracy zawodowej. Zwykle potrzeba osiągnięcia sukcesu 

skorelowana jest między innymi z oczekiwanym poziomem wynagrodzenia za daną 

pracę. Ludzie zawsze potrzebują czegoś więcej, zawsze są jakieś niezaspokojone 

potencjalne potrzeby (uzup. red.). Następnie dr Dariusz Tarczyński stwierdził, że na 

zadawane w tej kwestii pytania ludzie odpowiadają często, że potrzebują więcej 

pieniędzy, więcej czegoś, lepiej czegoś, ale w swej istocie to są środki do celu a nie 

same cele.  

W kolejnej części swego wykładu psycholog biznesu zadał pytanie: Jak 

państwo myślą, które słowo w tym haśle jest najważniejsze? Odpowiedź: otóż jedno 

kluczowe słowo, to słowo to coś. Biorąc pod uwagę psychologię zachowań i potrzeb 

ludzkich często ludzie sugerują, że czegoś im brakuje, tego czegoś, jednak nie potrafią 

precyzyjnie zdefiniować czego, czym jest to coś. Następnie dr Dariusz Tarczyński 

powiedział, że ludzka podświadomość funkcjonuje w ten sposób, że ludzie nie 

są w stanie wyobrazić sobie czegoś co nie jest precyzyjnie określone. Otóż z badań 

wynika, że w przedsiębiorstwach minimum 30 % strat wygenerowanych jest przez 

problemy komunikacyjne, w niektórych formach ta cyfra dochodzi nawet do wartości 

50, 60 i 70%. 

Prowadzący wykład z psychologii biznesu prelegent zapytał: dlaczego tak się 

dzieje, że aż tak duży odsetek przypadków wygenerowanych w firmach strat 

ma podłoże niedoskonałej komunikacji interpersonalnej na płaszczyźnie szef - 

podwładny? Otóż często się zdarza, że menadżerowie w korporacjach przekazują 

podwładnym pracownikom polecenia, które oni nie rozumieją? A jeżeli powstają 

z tego tytułu określone problemy to wówczas do kogo zwykle menadżerowie mają 

pretensje? Odpowiedź: zwykle do pracownika. Jednak menadżerowie, kierownicy, 
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dyrektorzy i inne osoby decyzyjne powinny pamiętać, że zawsze za komunikat jest 

odpowiedzialny nadawca. W związku z tym jeżeli pracownik w sposób nieprawidłowy 

zinterpretował polecenie to jest także lub głównie wina menadżerów, kadry 

zarządzającej. Menadżerowie, kierownicy działów, zespołów powinni więc przyjąć 

taką formułę relacji z pracownikami, którą można streścić w sposób następujący: Jeżeli 

pracownik nie zrozumiał polecenia to znaczy, że to polecenie zostało pracownikowi 

przedstawione w niewłaściwy sposób (uzup. red.). 

 

Wykład pt.: Polska Waluta Lokalna wspiera polskie firm handlowe i usługowe 

wygłoszony przez Dariusza Brzozowca, promotora Zielonego – Polskiej Waluty 

Lokalnej w Starachowicach 

 Następnie Dariusz Brzozowiec, promotor Zielonego – Polskiej Waluty 

Lokalnej w gminie starachowickiej wygłosił wykład pt.: Polska Waluta Lokalna 

wspiera polskie firm handlowe i usługowe. W trakcie tego wykładu Dariusz 

Brzozowiec przedstawił przykład implementacji waluty lokalnej tzw. Zielonego, 

wprowadzonej w jednej z gmin w Polsce, w Starachowicach celem wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości, głównie małych firm handlowych, usługowych i produkcyjnych 

działających w obszarze wspomnianej gminy (V Kongres Nowoczesnej Gospodarki, 

2017). Z przeprowadzonych badań oraz zrealizowanych analogicznych przedsięwzięć 

finansowych w niektórych krajach Zachodniej Europy wynika, że wprowadzenie 

do gospodarki lokalnej, regionu, np. powiatu waluty równoległej lokalnej przyczynia 

się do znacznego pobudzenia przedsiębiorczości, w tym również aktywizacji rozwoju 

handlu i usług. W wielu krajach rozwiniętych obok tradycyjnego krajowego bądź 

ponadnarodowego systemu monetarnego funkcjonują także lokalne waluty 

na obszarze określonego regionu kraju lub jako równoległa waluta dla danej jednostki 

samorządowej. W niektórych krajach wysoko rozwiniętych wprowadzane są lokalnie 

funkcjonujące waluty równoległe w taki sposób aby stworzyć alternatywny system 

monetarny, który funkcjonuje bez banków lub dopuszczana jest możliwość utworzenia 

banku komunalnego na potrzeby prowadzenia przez ten bank niektórych zadań 

typowych dla polityki pieniężnej realizowanej przez bankowość centralną 

(Gwoździewicz, Prokopowicz, 2017c, s. 333-334). Prowadzony w taki sposób system 
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waluty równoległej jest obarczony wielokrotnie niższym ryzykiem systemowym 

w porównaniu z klasyczną jednostką monetarną, w związku z czym możliwość 

wygenerowania kryzysu finansowego z udziałem równoległej waluty samorządowej 

jest niemal niemożliwe (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2017c, s. 335-336). 

 W kolejnej części swej prelekcji promotor Zielonego stwierdził, 

że w niektórych krajach jak np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii od lat 

już funkcjonują lokalne systemy pieniądza równoległego oparte na sprawnie 

działających bankach komunalnych. Tego typu systemowe rozwiązania, które 

by uzupełniały tradycyjny krajowy system monetarny nie rozwinęły się w Polsce. 

Przyczyną braku rozwoju tych lokalnych, równoległych, samorządowych systemów 

monetarnych w Polsce były przede wszystkim uwarunkowania historyczne tj. przede 

wszystkim półwieczny okres braku istnienia gospodarki rynkowej, która została 

arbitralnie zniesiona i zastąpiona militarnie i politycznie narzuconym Polsce 

sowieckim modelem gospodarki centralnie kierowanej (Prokopowicz, 2017c, 

s. 347-348). W obecnych, rynkowych realiach gospodarczych możliwe jest już 

przeprowadzanie implementacji waluty równoległej, lokalnej, samorządowej 

w funkcjonujących w Polsce jednostkach samorządowych. W związku z coraz liczniej 

podejmowanych debatach i konferencjach na ten temat można przyjąć tezę, że obecnie 

w Polsce rośnie zainteresowanie tą problematyką. W sytuacji podjęcia przez gminę lub 

powiat decyzji o wprowadzeniu określonego rodzaju waluty lokalnej, równoległej 

w pierwszej kolejności jest zaplanowanie harmonogramu etapów implementacji danej 

waluty równoległej i opracowanie dokumentów normatywnych, w których precyzyjnie 

spisane będą zasady emisji, funkcjonowania i obrotu handlowego oraz rodzajów 

płatności realizowanych z użyciem wprowadzonej waluty lokalnej. 

 Dariusz Brzozowiec, promotor Zielonego – Polskiej Waluty Lokalnej swój 

wykład rozpoczął słowami sugerując, że obecnie nadal "temat lokalnej waluty brzmi 

bardzo egzotycznie". Przeważająca część społeczności, przedsiębiorców, obywateli 

(uzup. red.) "nie posiada wiedzy o tym czym są lokalne waluty". Dariusz Brzozowiec 

stwierdził, że "na świecie istnieje ponad 6 tysięcy lokalnych walut poza walutą 

obowiązującą w danym kraju. Twórcami są najczęściej organizacje biznesowe. 

Szwajcaria posiada tego typu walutę lokalną nieprzerwanie od 1934 roku. Następnie 
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Promotor Zielonego stwierdził, że stabilność szwajcarskiej gospodarki uzależniona 

jest od pieniądza a frank szwajcarski uzależniony jest od lokalnego pieniądza, który 

administrowany jest przez ponad 80 tysięcy przedsiębiorców, w tym 20 proc. 

to podmioty handlowe. W Szwajcarii regionalnie działający przedsiębiorcy sami 

określają cechy lokalnej, równoległej waluty. Niektóre gminy lub powiaty w Polsce 

podobnie jak starachowicka planują w przyszłości wprowadzić swoja walutę 

równoległą, lokalna, niekiedy także określaną samorządową, jeżeli w jej emisji 

partycypuje jednostka samorządowa. Przykładem tego typu jednostki samorządowej 

jest podwarszawski powiat otwocki, w którym podejmowane są dyskusje, debaty 

i konferencje na temat planowanej implementacji równoległej waluty samorządowej 

jako innowacyjnego rozwiązania mającego na celu aktywizację rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości (Prokopowicz, 2017c, s. 347-348). 

 Wracając do tematu waluty lokalnej Dariusz Brzozowiec wyjaśniał istotę tej 

waluty odpowiadając na pytanie: Czym ta waluta lokalna jest? Otóż w obiegowej 

opinii przedsiębiorców, które zostały zaproszone do udziału w tym przedsięwzięciu 

w Starachowicach lokalna waluta jest komplementarnym środkiem płatniczym, 

o którym przedsiębiorcy sami decydują czy chcą tego środka płatniczego używać. 

W związku z tym pieniądz ten jest pod bieżącą kontrolą, a efektem rozwoju systemu 

waluty lokalnej jest budowanie nowych kanałów dystrybucji dla usług, oraz wzrost 

wartości transakcji. Biorąc pod uwagę specyficzne cechy waluty lokalnej 

wprowadzonej w gminie starachowickiej, tj. jej niewymienialność, brak 

oprocentowania i wyceny na rynku forex nie jest ona przedmiotem spekulacji 

na rynkach finansowych, a więc nie generuje czynników kryzysogennych jak 

tradycyjne waluty i instrumenty finansowe rynków kapitałowych (Domańska-Szaruga, 

Prokopowicz, 2015, s. 39-40). W związku z tym funkcjonowanie tego typu waluty 

równoległej nie podlega procesom analogicznym dla polityki monetarnej realizowanej 

przez bankowość centralną względem tradycyjnych, prawnie unormowanych 

i powszechnie akceptowanych środków płatniczych. Tego typu waluty równoległe nie 

podlegają także typowym procesom globalizacji ekonomicznej, które to procesy 

w coraz większym stopniu realizują się na zdominowanych przez klasyczne, 
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depozytowo-kredytowe banki komercyjne i inwestycyjne rynkach finansowych (uzup. 

red.) (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2017a, s. 75-76). 

 Na koniec swego wystąpienia Dariusz Brzozowiec, Promotor Zielonego 

powiedział, że 10 lat temu było spotkanie z udziałem Premiera Jarosława 

Kaczyńskiego i Andrzeja Leppera  na temat handlu w Krośnie i Starachowicach. 

Wówczas kupcy proponowali prorozwojowe dla rodzimego, lokalnego handlu 

reformy, Opracowany został projekt ustawy która niestety wówczas została była 

odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny. Teraz jest jednak możliwość aby to zmienić, 

aby opracować nowe rozwiązania i regulacje sprzyjające rozwojowi lokalnie 

działających, rodzimych handlowych podmiotów gospodarczych (uzup. red.). 

 

Moderowana przez Prezesa KPH OIG dr inż. Jana Rakowskiego debata pt.: 

Polski handel a „Dobra Zmiana” 

  Szczególnie istotną częścią Kongresu była debata pt.: Polski handel a „Dobra 

Zmiana”, w trakcie której uczestnicy dyskutowali na temat realizacji zgłaszanych 

do decydentów wcześniej przez KPH OIG postulatów w kontekście tzw. "Dobrej 

Zmiany" tj. określenia odnoszącego się do obecnej polityki społeczno-gospodarczej. 

Moderatorem tej debaty był Prezes KPH OIG dr inż. Jan Rakowski (Zaproszenie 

na V Kongres Nowoczesnej Gospodarki, 2017).  

 Podczas tej debaty dyskutowano także na temat sytuacji sektora handlu 

w Polsce. Przede wszystkim próbowano odpowiedzieć na pytanie: czy sytuacja 

polskich handlowców po dwóch latach sprawowania władzy przez nową ekipę 

decydentów klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości uległa zmianie, czy 

poprawiła się w kontekście realizacji obietnic wyborczych z jesieni 2015 roku. 

W ramach obecnie prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej obecny rząd 

sukcesywnie realizuje kluczowe kwestie sformułowane w strategiczno-programowych 

założeniach określanych jako Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan ten 

w niektórych aspektach koreluje się z prokoniunkturalnymi programami 500 Plus 

(Gwoździewicz, Prokopowicz, 2017d, s. 276-277) i Mieszkanie Plus (Goździewicz, 

Prokopowicz, 2017b, s. 243-244), planowana reforma kapitałowego filara systemu 

emerytalnego (Prokopowicz, 2017a, s. 115-117), stanowiącymi główne segmenty 
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realizacyjne szeroko ujętego planu nazwanego Gospodarka Plus. W tych programach 

niektóre realizowane kwestie sprzyjać mają aktywizacji przedsiębiorczości i wpływać 

mają na poprawę koniunktury w gospodarce w ujęciu wieloletniej realizacji tych 

programów. Przedsiębiorcy szczególnie przyglądają się założeniom i realizacji Planu 

na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którym kieruje Premier Mateusz Morawiecki. 

Poza tym zapowiadany juz od niemal 2 lat Program 100 usprawnień dla 

przedsiębiorców także jest tym programem, któremu szczególnie przyglądają się 

przedsiębiorcy. Niektóre udogodnienia prowadzenia działalności gospodarczej jak, 

np. jednolity plik kontrolny już są wprowadzane w życie. Jednak nadal szczególnie 

istotne kwestie z tych wspomnianych planów Premiera Morawieckiego są odkładane 

na terminy późniejsze do realizacji. Przede wszystkim przedsiębiorców interesują 

zapowiadane od lat i nie realizowane obniżki podatków i składek ZUS-owskich. 

  We wspomnianej debacie uczestniczyli: Prezes Kongregacji Przemysłowo-

Handlowej dr inż. Jan Rakowski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 

ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego poseł Adam Abramowicz, 

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej Wiesław Michałowski oraz reprezentujący Sieć 

spółdzielczą SPOŁEM Wrocław - Pan Robert Wieliczko. W trakcie debaty 

podejmowane były szczególnie istotne kwestie dla przedsiębiorców, w tym głównie 

działających w sektorze polskiego handlu. Niestety przedsiębiorcy wyrażali zupełnie 

odmienne stanowiska i poglądy niż Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 

ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego poseł Adam Abramowicz. 

Podsumowując podjęte w trakcie debaty dyskusje stwierdzono, że iż na dzień 

dzisiejszy rząd nie zrealizował jeszcze większości postulatów zgłaszanych od lat przez 

przedsiębiorców sektora polskiego handlu, w związku z czym stwierdzono, że tzw. 

"Dobra Zmiana" nie objęła jeszcze przedsiębiorstw i sklepów handlowych w których 

właścicielami są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Uczestniczący w debacie przedsiębiorcy wskazywali, że:  

a) obciążenia fiskalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także w zakresie działalności 

handlowej sukcesywnie rosną czyli realizowana jest strategia zupełnie odmienna 
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od strategiczno-programowych założeń Planu na Rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju i Planu 100 usprawnień dla przedsiębiorców,  

b) nadal duże sieci przedsiębiorstw handlowych oraz sklepów 

wielkopowierzchniowych stosują praktyki nieuczciwej konkurencji co przyczyna 

się do upadłości wielu rodzimych podmiotów handlowych i małych, lokalnie 

działających sklepów (Rakowski, Prokopowicz, 2017, s. 375-378), 

c) samorządowcy reprezentujący wiele gmin w Polsce nie wspierają swymi 

działaniami sektora lokalnego handlu mimo tak szeroko propagowanego 

w mediach modelu repolonizacji i aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości. 

 Szczególnie kontrowersyjną kwestia jest brak wsparcia dla lokalnie 

działającego, rodzimego biznesu ze strony organów władzy jednostek samorządu 

terytorialnego w wielu działających w Polsce gminach. Tego typu postawa 

samorządowców stoi zupełnie w sprzeczności z propagowaną przez obecny rząd 

strategią repolonizacji, wspierania rodzimego biznesu, wpierania polskich podmiotów 

gospodarczych i aktywizacji drobnej, lokalnie działającej przedsiębiorczości. Niestety, 

tylko w nielicznych gminach aktywnie prowadzone są programy aktywizacji lokalnie 

działających podmiotów gospodarczych, zarządzanych przez rodzimy kapitał. 

Przykładem tego typu jednostki samorządowej jest powiat otwocki (Gwoździewicz, 

Prokopowicz, 2016b, s. 153-154), w którym już od 2 lat podejmowane są dyskusje, 

organizowane konferencje, podczas których wskazywana jest potrzeba aktywizacji 

lokalnie działającej, rodzimej przedsiębiorczości, co przekłada się na wzrost wpływów 

do samorządowego budżetu z tytułu lokalnych podatków. Niektóre gminy 

wprowadzają wolne strefy ekonomiczne, w których obowiązują obniżone obciążenia 

podatkowe dla przedsiębiorstw określonych rodzajów działalności, np. dla 

produkcyjnych podmiotów gospodarczych działających w sektorach nowych 

technologii, innowacji technicznych i NewTech. Przykładem tego typu gminy jest 

Międzyrzec Podlaski, w którym w ostatnich latach zorganizowano tego typu strefę dla 

nowych technologicznych przedsiębiorstw. Wspomniane oczekiwane również 

w sektorze działających w Polsce podmiotów handlowych oraz na poziomie 

samorządów współpracujących z lokalnym biznesem procesy repolonizacji dokonują 
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się już od kilku lat w niektórych innych sektorach polskiej gospodarki, jak na przykład 

w sektorze bankowym (Gwoździewicz, Prokopowicz, 2015, s. 153-155). 

 Niestety nie wszystkie jeszcze samorządy realizują propolską, 

proaktywizacyjną politykę gospodarczą. Funkcjonują w Polsce nadal samorządy, 

których władze w mediach sugerują, że identyfikują się z polityką społeczno-

gospodarczą prowadzoną obecnie przez obecny rząd, jednak swoimi decyzjami 

i wydawanymi aktami normatywnymi to jednak realnie umacniają pozycję sklepów 

wielkopowierzchniowych i sieci dyskontów zdominowanych przez kapitał 

zagraniczny. W ten sposób przyczyniają się do spadku obrotów handlowych 

w rodzimych sklepach i punktach handlowych działających lokalnie i należących 

do obywateli RP. Poza tym spadek obrotów lokalnie działających, rodzimych 

przedsiębiorstw, zakładów usługowych i punktów handlowych to także obniżenie 

przychodów do samorządowego budżetu z tytułu podatków lokalnych. Uczestnicy 

debaty, a szczególnie uczestniczący w dyskusjach przedsiębiorcy zgodnie stwierdzili, 

że wiele obietnic wyborczych z jesieni 2015 roku, które miały dotyczyć aktywizacji 

przedsiębiorczości i wpierania lokalnie działającego polskiego handlu niestety nadal 

nie została zrealizowana.  

 Uczestniczący w dyskusji Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 

ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego poseł Adam Abramowicz 

próbował podważyć tezy stawiane podczas debaty przez przedsiębiorców. Poseł Adam 

Abramowicz mówił, że trwają określone prace zespołu, któremu przewodniczy. 

Jednak uczestniczący w debacie przedsiębiorcy wskazywali, że te prace już toczą się 

bardzo długo i nie widać ich żadnych pozytywnych efektów. Przewodniczący 

Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego 

przypomniał o dokonaniach rządu w zakresie zrealizowanych udogodnień 

wspierających przedsiębiorstwa sektora MSP w postaci już przyjętych, 

projektowanych oraz pisanych nowych regulacji prawnych, w tym ustaw. 

Uczestniczący w debacie współpracujący z KPH OIG przedsiębiorcy także 

przypomnieli o tym, że opracowują we własnym zakresie, społecznie projekty ustaw, 

które efektywnie wspierałyby rozwój krajowej przedsiębiorczości o ile były by 
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wprowadzone w życie, jednak zwykle zainteresowanie ze strony rządu tymi 

projektami jest zaskakująco niewielkie. 

  Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości 

i Patriotyzmu Ekonomicznego chcąc potwierdzić swoją tezę o tym, że jego zespół 

pracuje nad stworzeniem ułatwień rozwoju rodzimej przedsiębiorczości przypomniał, 

że rząd przygotował ustawę dotyczącą zakazu handlu w niedziele. Zgodnie z tą ustawą 

co druga niedziela ma być wolna od handlu w 2018 roku, następnie z każdym kolejnym 

rokiem aż do 2020 roku liczba ta będzie się sukcesywnie zwiększała. Z godnie z tym 

projektem w 2019 roku maja być 3 wolne od handlu niedziele w miesiącu i wszystkie 

wolne niedziele od 2020 roku. W związku z tym proces dochodzenia do całkowitego 

zakazu działalności handlowej w niedziele będzie więc rozłożony w czasie. Kluczową 

kwestia jest to, że wspomniany zakaz handlu w niedziele jest unormowany prawnie 

w taki sposób, że dotyczy (V Kongres Nowoczesnej Gospodarki, 2017): 

a) głównie dużych sklepów zdominowanych przez kapitał zagranicznych, tj. przede 

wszystkim sieci dyskontów i sklepów wielkopowierzchniowych, 

b) także handlu internetowego.  

 Poza tym Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości 

i Patriotyzmu Ekonomicznego powiedział podczas debaty, że rząd opracowuje 

regulacje  prawne, które miały obowiązywać od 2018 r dotyczące ułatwień w zakresie 

prowadzenia mikrodziałalności gospodarczej, tj. takiej w ramach której generowane 

są obroty do 1000 zł miesięcznie. Tego typu mikrodziałalność gospodarcza będzie 

mogła być nierejestrowana,  i takiej działalności nie będą pobierane żadne opłaty. 

Następnie poseł Adam Abramowicz dodał, że zespół pod przewodnictwem 

wicepremiera Jarosława Gowina opracowuje normatywy prawne, które mają dotyczyć 

obniżenia składki ZUS dla przedsiębiorstw sektora MSP. Poza tym Przewodniczący 

Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego 

przypomniał, że Premier Mateusz Morawiecki kieruje zespołem pracującym nad 

projektem podstaw prawnych, z godnie z którymi cały obszar Polski ma uzyskać status 

specjalnych stref ekonomicznych. Jeżeli te regulacje prawne weszłyby w życie 

to oznaczałoby istotne ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej 

w Polsce, a szczególnie na tych obszarach, na których nie obowiązywały dotychczas 
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żadne ulgi w systemie fiskalnym. Podczas debaty poseł Adam Abramowicz starał się 

przekonać uczestników Kongresu, że realizowany przez obecny rząd program 

społeczno-gospodarczy zawiera w sobie wiele aspektów tzw. "Dobrej Zmiany:" 

dotyczących tworzonych ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej 

w sektorze MSP, w tym także rodzimej, drobnej przedsiębiorczości. Przewodniczący 

Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego 

sugerował, że tę "Dobrą Zmianę" odnaleźć można również w opracowanych 

i wprowadzanych w życie nowych regulacjach prawnych przyjaznych dla 

przedsiębiorców, którzy prowadzą spory z Urzędami Skarbowymi (V Kongres 

Nowoczesnej Gospodarki, 2017). 

 Uczestniczący w debacie przedsiębiorcy przypomnieli o tym, że rząd nie zajął 

się postulowanym wcześniej przez KPH OIG tematem dotyczącym zwolnienia 

z opodatkowania bonów towarowych wydawanych z zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Jednak poseł Adam Abramowicz swoją wypowiedział 

potwierdził, że rząd nie zamierza nic w tej kwestii zrobić. Według posła Adama 

Abramowicza nie jest uzasadnione wprowadzanie zmian w ustawie o podatku PIT 

w zakresie zwolnienia z opodatkowania wspomnianych bonów towarowych, ponieważ 

według Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przedsiębiorczości 

i Patriotyzmu Ekonomicznego cały obrót tych bonów zdominowany zostałby przez 

lidera tego typu usług, tj. firmę SODEXO (V Kongres Nowoczesnej Gospodarki, 

2017). 

 Według Prezesa KPH OIG dr Janusza Rakowskiego w zakresie 

wspomnianego postulowanego zwolnienia z opodatkowania bonów towarowych, nie 

chodzi o prowizję dla emitenta, lecz o obrót przedświąteczny, który zasilał małe sklepy 

przed świętami. Prezes KPH OIG sugerował, że wielu posłów w ogóle nie zna tego 

tematu a ci, którzy cokolwiek słyszeli w tej kwestii to często powtarzają zasłyszane, 

niepotwierdzone i niezgodne z prawdą krążące po korytarzach Sejmu teorie. Prezes 

KPH OIG wyjaśnił uczestnikom Kongresu, że firma Sodexo, która jest praktycznie 

monopolistą w zakresie tych usług emisji bonów towarowych pobiera prowizję od tych 

transakcji w wymiarze 1-2 proc., z tytułu obsługi emisji tych bonów. Niemal całość 

tych dodatkowych obrotów handlowych, generowanych użyciem tych bonów 
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realizowana jest w sieciach dyskontów oraz w sklepach wielkopowierzchniowych 

kosztem małych, rodzimych sklepów, które zwykle nie posiadają terminali 

płatniczych.  

 

Zdjęcie 2. Laureaci uroczystego wręczenia nagród dla firm i produktów wyróżnionych 

w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu. 

 
Źródło: V Kongres Nowoczesnej Gospodarki (w:) witryna internetowa "KPH.pl", Kongregacja 

Przemysłowo - Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, Aktualności, grudzień 

2017 r.,  

(http://www.kph.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221&catid=9) 

 

 Dominujący na rynku tych usług emitenci tych bonów, tj. głównie firma 

Sodexo wypracowała już praktyki omijania podatku od bonów towarowych. Proceder 

unikania tego podatku, polega na tym, że emitenci tych bonów proponują podmiotom 

handlowym karty przedpłacone, które są traktowane przez Urzędy Skarbowe jako 

gotówka. Emisja kart płatniczych przedpłaconych dla małych podmiotów, które 

emitują bony towarowe jest zbyt kosztowna. Poseł Adam Abramowicz stwierdził, 

że jego zespół pracuje nad regulacjami, które miałyby ujednolicić zasady 

funkcjonowania tego podatku tak, aby zrównać te kwestie z punktu widzenia różnego 

rodzaju emitentów.  

 Następnie dyskusja dotyczyła zasadności przeprowadzenia reformy 

w zakresie podatku obrotowego. Według Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
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ds. Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego uproszczenie podatku 

obrotowego powinno zmierzać w kierunku 1,5 proc. od obrotu. Jednak tego typu 

propozycje nie znajdują akceptacji w środowisku przedsiębiorców sektora MSP 

działających w sektorze handlu. Według posła Adama Abramowicza, z danych 

statystycznych wynika, że małe firmy płacą 1,47 proc. podatku od przychodu PIT. 

Jednak przedsiębiorcy działający w sektorze handlu nie podzielają zasadności 

przeprowadzenia tego typu reformy sytemu fiskalnego (V Kongres Nowoczesnej 

Gospodarki, 2017). 

 W zakresie projektu ustawy o podatku jednolitym, Prezes KPH OIG dr Jan 

Rakowski stwierdził, że posłowie nieprawidłowo interpretują dane statyczne. 

Interpretacje te są tak realizowane aby służyły głównie dla tymczasowych korzyści 

polityków zamiast wychodzić na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Według 

Prezesa KPH OIG kwestia jednolitego podatku w szczególnym stopniu dotyczy 

systemu fiskalnego i budżetu państwa. Prezes KPH OIG dr Jan Rakowski stwierdził, 

że bardzo górnolotnie, medialnie przedstawiają się kolejne zapowiedzi polityków 

o planowanym zwiększeniu dla pracowników wynagrodzenia o 25 proc. Jednak jeżeli 

to miałoby się odbyć kosztem obniżenia danin na rzecz ZUS, to może w przyszłości 

zwiększyć ryzyko kryzysu w finansach publicznych państwa i drastycznego spadku 

wartości realnej wypłacanej w przyszłości emerytury (Prokopowicz 2017a, 

s. 115-117). Poza tym, wspomniana średnia 1,47 proc. podatku PIT, od osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, to tylko średnia wpływów podatku 

w stosunku do obrotu. 

 Prezes KPH OIG dr Jan Rakowski zwrócił uwagę, że w zysku przedsiębiorcy 

mieszczą się jego wynagrodzenie za pracę i pomagającej jemu rodziny. W związku 

z tym jeżeli od tego zysku odejmiemy wynagrodzenie członków rodziny, nawet 

na poziomie minimum socjalnego, to okazałoby się, że w wielu przypadkach to nie 

będzie już 1,47 proc. (a w handlu występuje taka sytuacja w przeważającej skali) 

a może tylko poniżej 0,5 proc. (V Kongres Nowoczesnej Gospodarki, 2017). Prezes 

KPH OIG dr Jan Rakowski stwierdził, że propagowanie w mediach teorii typu 

- wszyscy podniosą ceny i w krótkim czasie rynek powróci do równowagi jest 

celowym wprowadzeniem opinii publicznej w błąd. 
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 W konkluzji do przeprowadzonej debaty, moderujący dyskusje Prezes KPH 

OIG dr Jan Rakowski stwierdził, że należy stworzyć specjalne normatywne 

instrumenty zabezpieczenia tak, aby sieci handlowe sklepów 

wielkopowierzchniowych nie skorzystały z nadarzającej sytuacji, w pozbyciu się 

kolejnych uczestników rynku, poprzez walkę konkurencyjną stosując marketingowe 

działania i akcje promocyjne stosując bardzo niskie ceny, niekiedy zaniżane 

do poziomu kosztów produkcji danego asortymentu. W dodatku obniżając te ceny 

do poziomu kosztów produkcji z zastosowaniem tańszych rozwiązań 

technologicznych i gorszej jakości surowców spożywczych i przemysłowych. Duże 

sieci handlowe stać jest na przeprowadzanie tego typu dumpingowanych akcji 

promocyjnych. Pod tym względem wygrywają w tej nierównej walce konkurencyjnej 

z małymi, rodzimymi, lokalnie funkcjonującymi podmiotami handlowymi. Super 

i hipermarkety coraz częściej stosują praktyki sprzedaży towaru poniżej ceny jego 

zakupu w hurcie lub od producenta. Poza tym zdarza się także, że sklepy 

wielkopowierzchniowe sprzedają część swego asortymentu poniżej kosztów jego 

wytworzenia.  

 Obecnie kilka sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych, 

dyskontów, super i hipermarketów prowadzi między sobą walkę konkurencyjną coraz 

częściej stosując wobec siebie nieuczciwe i nieetyczne praktyki. Do przedstawionej 

problematyki dodać także należy kolejny istotny czynnik rozwijającej się w ostatnich 

latach przewagi konkurencyjnej w nierównej grze rynkowej podmiotów sieci 

handlowych sklepów wielkopowierzchniowych z małymi rodzimymi sklepami, które 

działają zwykle na rynkach lokalnych i w znacznie mniejszej skali udziału w rynkach 

sprzedawanego asortymentu wobec super i hipermarketów. Tym czynnikiem jest 

wielokrotnie większa skala działania i generowanych przychodów ze sprzedaży 

co przekłada się na znacznie większe możliwości inwestowania w nowe kanały 

sprzedaży, w tym w budowanie platform sprzedaży oferowanych produktów 

za pośrednictwem Internetu. Super i hipermarkety wykorzystują swoją przewagę 

koncentracji kapitałowej rozwijając internetowe kanały sprzedaży oferowanego 

asortymentu angażując do rozwijanych platform sklepów internetowych technologie 

bankowości elektronicznej (Prokopowicz, 2011, s. 37) i instrumenty zapewniające 
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wysoki poziom bezpieczeństwa transferu danych w sieci Internet (Gwoździewicz, 

Prokopowicz, 2016a, s. 229-231). Na tego typu inwestycje nie stać jest zwykle małych 

osiedlowych sklepów. W tej walce najbardziej przegrywają małe, rodzime, lokalnie 

działające podmioty handlowe (uzup. red.). W związku z tym Prezes KPH OIG dr Jan 

Rakowski stwierdził, że koniecznym stało się wprowadzenie stosownych zmian 

w ustawie o nieuczciwej konkurencji. Na koniec debaty Prezes KPH OIG dr Jan 

Rakowski powiedział, że należy pilnie wprowadzić zapis ścigania nieuczciwych 

praktyk z Urzędu.  

 Małe rodzime, działające lokalnie sklepy w swych strategiach 

marketingowych coraz częściej starają się dopasowywać swoją ofertę 

do indywidualnych potrzeb konkretnych klientów. Poza tym często w tych małych 

sklepach i podmiotach handlowych sektora MSP klienci mogą zakupić produkty 

wyższej jakości, np. pieczywo wypieczone w również lokalnie działającej, małej 

pobliskiej piekarni, w które wypiekane jest pieczywo z wykorzystaniem tradycyjnych 

technologii piekarniczych i surowców spożywczych pochodzenia polskiego. W ten 

sposób w tych małych, lokalnie działających sklepach konsumenci mogą się 

zaopatrzyć w zdrowsze i wyższe jakościowo produkty spożywcze. Jednak tego typu 

punkty handlowe przegrywają w nierównej, niekiedy także nieetycznie prowadzonej 

przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych rynkowej grze konkurencyjnej. 

W wyniku tak przebiegających procesów nierównej gry rynkowej i nadmiernie w tej 

kwestii zliberalizowanych podstaw prawnych liczba tych małych sklepów 

z dopasowaną do konkretnych klientów ofertą, często ofertą zdrowszych i lepszych 

jakościowo produktów spożywczych sukcesywnie i dramatycznie w ostatnich latach 

się niestety zmniejsza. W związku z powyższym koniecznym staje się postulowanie 

przez KPH OIG wprowadzenie niezbędnych zmian w regulacjach prawnych, które 

powinny ograniczyć skalę wspomnianego szkodliwego liberalizmu w zakresie 

nierównej gry rynkowej i wprowadzających w błąd konsumentów nieetycznych 

strategii marketingowych stosowanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych 

w Polsce. Ponieważ w tych sieciach dużych sklepów i przedsiębiorstw handlowych 

dominuje niestety nadal kapitał zagraniczny, w związku z tym w nowych regulacjach 
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prawnych, które powinny wejść w życie powinna być uwzględniona kwestia 

zasadności realizacji repolonizacji także sektora handlowego w Polsce (uzup. red.). 

 Kolejną i ostatnią częścią Kongresu była uroczystość wręczenia nagród dla 

firm i produktów wyróżnionych w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu 

na zakończenie Kongresu Jerzy Krajewski, dyrektor Instytutu Europejskiego Biznesu 

zaprezentował firmy i produkty, które zostały wyróżnione w konkursach Instytutu 

Europejskiego Biznesu – prowadzi.   

Do powyższego należy jeszcze dodać, że Kongres został uatrakcyjniony wystawą 

sztuki poplenerowej zorganizowaną przez polskich artystów, współpracujących 

z Kongregacją Przemysłowo-Handlową. 

 

Podsumowanie.  

Podsumowując Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba 

Gospodarcza jest instytucją zrzeszającą, integrującą, wspierającą i koordynującą 

rozwój podmiotów gospodarczych głównie typu MSP działających w Polsce, przede 

wszystkim reprezentujących sektor handlu.  

 W ramach tej prospołecznej i prorynkowej działalności Kongregacja 

Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza organizuje cyklicznie 

realizowane spotkania, konferencje i kongresy, podczas których podejmowane 

są debaty dotyczące potrzeby systemowej poprawy warunków gospodarczych, 

normatywnych, fiskalnych itp. wobec małych i średnich firm sektora handlu 

działających w Polsce. Do głównych wydarzeń integrujących środowiska 

przedsiębiorców, samorządowców, ekonomistów, ludzi sztuki oraz polityków 

cyklicznie organizowanych przez Kongregację Przemysłowo-Handlową 

Ogólnopolską Izbę Gospodarczą należą Kongresy Gospodarki Polskiej oraz Kongresy 

Nowoczesnej Gospodarki. 

 Jednym z ostatnich tego typu wydarzeń był zorganizowany 21 czerwca 2017 

r. w Warszawie Jubileuszowy XIV Kongres Gospodarki Polskiej z okazji 15-lecia 

Kongregacji Przemysłowo Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Kongres 

ten, który jest przedmiotem kolejnego rozdziału niniejszego opracowania kontynuował 

problematykę podejmowana podczas debat odbywających się w trakcie poprzednich 
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Kongresów KPH OIG (Jubileuszowe Spotkanie 15-lecie Kongregacji Przemysłowo 

Handlowej, 2017).  

 W trakcie XIV Kongresu Gospodarki Polskiej odbyły się prelekcje 

(Rakowski, 2017, s. 3-5), prezentacje, wystąpienia członków władz KPH OIG, 

reprezentantów środowisk przedsiębiorców sektora handlu oraz wręczenie nagród dla 

zasłużonych według Wielkiej Kapituły Kongregacji Przemysłowo-Handlowej 

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej organizacji, samorządów i przedsiębiorców 

aktywnie wspierających rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności oraz współpracy 

partnerskiej. Kongres otworzył dr inż. Jan Rakowski, Prezes Kongregacji 

Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, który po przywitaniu 

gości, wygłosił referat podsumowujący 15-lecie KPH OIG (XIV Kongres Gospodarki 

Polskiej 21 czerwca 2017 r.). 

 Omawiana w trakcie debat odbywających się podczas XIV Kongresu 

Gospodarki Polskiej problematyka kontynuowana była m.in. podczas 

V Kongresu Nowoczesnej Gospodarki, który odbędzie się 22 listopada 2017 r. 

w Warszawie. Organizatorami V Kongresu Nowoczesnej Gospodarki są następujące 

instytucje: Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza, 

Instytut Europejskiego Biznesu, Klub Nowoczesnego Biznesu i firma ULAN Sp. z o.o. 

(Zapraszamy na V Kongres Nowoczesnej Gospodarki w środę 22 listopada 2017 r.) 

 Wobec powyższego podczas omawianych powyżej Kongresów KPH OIG 

Prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 

dr inż. Jan Rakowski podejmuje kluczowe kwestie dotyczące wspierania, aktywizacji 

przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych sektora 

MSP, w tym działających w gałęziach handlowych również podczas spotkań 

z przedstawicielami władz państwowych, ministrami kierującymi określonymi 

resortami polityki gospodarczej.  

 W zakresie strategicznych statutowych celów działalności Kongregacja 

Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolska Izba Gospodarcza podejmuje 

w organizowanych dyskusjach i debatach zgłaszane przez krajowych przedsiębiorców 

sektora MSP postulaty, które następnie przekazuje dla parlamentarzystów oraz dla 

rządu RP celem inicjowania niezbędnych procesów legislacyjnych. W efekcie 
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prowadzonych spotkań, dyskusji i debat wypracowywane są konkluzje i wnioski, 

na podstawie których eksperci Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej 

Izby Gospodarczej opracowują ekspertyzy i piszą projekty ustaw uwzględniające 

zgłaszane przez przedsiębiorców postulaty. Zainicjowane w ten sposób procesy 

legislacyjne powinny prowadzić do doskonalenia zapisów regulacji prawnych 

odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym także 

do działalności podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze handlu. 

W konsekwencji tych procesów legislacyjnych w perspektywie kolejnych lat powinna 

się dokonywać poprawa funkcjonowania rynków w Polsce, wzrostu ich 

konkurencyjności, poprawy ich efektywności, wzrostu przedsiębiorczości, 

innowacyjności (Prokopowicz, 2015, s. 72-73) oraz także zwiększenia wpływów 

podatkowych do budżetu państwa jak również analogicznych procesów realizowanych 

w skali lokalnej w zakresie finansów publicznych jednostek samorządowych.  

 W związku z powyższym z przeprowadzonych powyżej rozważań 

i przeprowadzonych analiz wynika, że koniecznym jest kontynuowanie postulowania 

przez KPH OIG wprowadzenia niezbędnych zmian w regulacjach prawnych, które 

powinny ograniczyć skalę szkodliwego liberalizmu w zakresie nierównej gry 

rynkowej i wprowadzających w błąd konsumentów nieetycznych strategii 

marketingowych stosowanych przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych 

w Polsce. Ponieważ w tych sieciach dużych sklepów i przedsiębiorstw handlowych 

dominuje niestety nadal kapitał zagraniczny, w związku z tym w opracowywanych 

przez KPH OIG projektach reform oraz nowych regulacji prawnych, które powinny 

wejść w życie powinna być uwzględniona kwestia zasadności realizacji procesu 

repolonizacji także sektora handlowego w Polsce. 
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