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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Polski system prawny nie sprzyja przedsiêbiorczoœci i przedsiêbiorcom. Pod wzglêdem przychylnoœci

dla przedsiêbiorców Polska jest na 72. miejscu na œwiecie. Pod wzglêdem prawa podatkowego i stopnia je-
go skomplikowania jesteœmy na miejscu 121. i nawet dwadzieœcia dwa kraje afrykañskie wyprzedzaj¹ nas
pod tym wzglêdem. Ustawa o podatku od osób fizycznych by³a nowelizowana sto dziewiêædziesi¹t jeden
razy. Aby uzyskaæ u nas pozwolenie na budowê, trzeba czekaæ œrednio ponad trzysta trzydzieœci jeden
dni. W Czechach, Niemczech, a nawet na Bia³orusi formalnoœci zwi¹zane z budow¹ za³atwia siê trzy razy
krócej. W Polsce, by ruszyæ z budow¹, trzeba sporz¹dziæ trzydzieœci dwa dokumenty. Po co? W³aœnie takie
pytanie zada³a mi jedna z mieszkanek mojego okrêgu wyborczego. W liœcie skierowanym do biura sena-
torskiego opisuje swoje zmagania z biurokracj¹.

„Mam niewielki, ale w³asny domek w… – tu nie wymieniê nazwy miejscowoœci na proœbê autorki li-
stu. Pokryty jest eternitem, który postanowi³am zamieniæ na inne pokrycie dachowe. Uda³am siê do
Urzêdu Miasta, aby skorzystaæ z programu utylizacji eternitu. Tam dowiedzia³am siê, ¿e zajmuje siê tym
tylko jedna firma i muszê poczekaæ do przysz³ego roku. Mogê jednak przy pomocy kolejnej firmy zdj¹æ
go i bezpieczne sk³adowaæ, ale w tej sprawie muszê pójœæ do starostwa. Posz³am wiêc do starostwa i tam
dowiedzia³am siê, ¿e takiej czynnoœci nie mo¿e wykonaæ byle «budowlaniec», którego ju¿ sobie za³atwi-
³am, lecz tylko odpowiednia – wskazana przez starostwo – firma. Na pytanie «jaka? » otrzyma³am ca³¹ li-
stê. Po jej przejrzeniu okaza³o siê, ¿e tylko jedna firma znajduje siê w moim mieœcie. Posz³am do jej
w³aœciciela. Potraktowa³ mnie jak g³upi¹ blondynkê i zaœpiewa³ tak¹ cenê, ¿e szczêka mi opad³a. Siad-
³am wiêc do telefonu i zaczê³am dzwoniæ po wszystkich firmach z listy, które znajdowa³y siê w promie-
niu stu kilometrów od mojego miasta. Znalaz³am tak¹ w Obornikach i przyst¹pi³am do zbierania
odpowiednich dokumentów. Zabra³o mi to kolejne kilka tygodni. Ze stert¹ papierzysk uda³am siê do od-
powiedniego wydzia³u starostwa. Tam bardzo uprzejma urzêdniczka na widok mojej teczki z dokumen-
tami zareagowa³a s³owami, po których ciarki przesz³y mi po plecach. «Na oko widzê, ¿e ma pani tego za
ma³o». Po obejrzeniu okaza³o siê, ¿e brakuje mi jeszcze kilku zaœwiadczeñ, miêdzy innymi projektu, któ-
ry musi zrobiæ uprawniony do tego «budowlaniec» (znowu wydatek). Pokornie zapisywa³am zaœwiadcze-
nia, jakie mam jeszcze zebraæ do czasu, gdy pani urzêdniczka zakomunikowa³a mi, ¿e wszystko to
muszê mieæ w czterech egzemplarzach dla czterech wydzia³ów starostwa, które musz¹ wiedzieæ o moim
nowym dachu. Przy czym nie mog¹ to byæ proste kopie, lecz dokumenty, ka¿dy oddzielnie poœwiadczony
przez owego «budowlañca», którego muszê dodatkowo op³aciæ. Spojrza³am na komputer pani urzêdnicz-
ki i zapyta³am mocno zdenerwowana: «czy nie mog³aby pani zeskanowaæ moich dokumentów, potwier-
dziæ ich wiarygodnoœæ i rozes³aæ po owych wydzia³ach? » Odpar³a, ¿e nie ma skanera, a gdyby nawet
mia³a, to i tak by to nic nie da³o, bo takie s¹ przepisy. Wróci³am do domu i napisa³am list do Pana. Niech
Pan, Panie Senatorze, coœ z tym zrobi.”

Zrobiæ mogê jedno. Mogê namówiæ starostów, by kupili kilka skanerów – jeden kosztuje oko³o dwu-
stu z³otych – i wyg³osiwszy to oœwiadczenie, zainspirowaæ ministra infrastruktury do popracowania nad
likwidacj¹ idiotycznych przepisów.

Cztery lata temu Platforma Obywatelska obieca³a zaj¹æ siê odbiurokratyzowaniem prawa gospodarcze-
go. Obiektywnie muszê przyznaæ, ¿e trochê poprawiono sytuacjê, ale ci¹gle – jak wynika z listu – za ma³o.

Tymczasem biurokracja zw³aszcza w sferze budownictwa ma powa¿ne skutki gospodarcze. Polskie
przedsiêbiorstwa wykaza³y w pierwszym pó³roczu tego roku 56 miliardów z³ zysku, a inwestycji prywat-
nych jest bardzo ma³o, bo przedsiêbiorcy chc¹ stabilizacji, chc¹ pewnoœci i nie tylko obawiaj¹ siê pertur-
bacji makroekonomicznych, ale tak¿e nie maj¹ czasu na to, aby przez rok kompletowaæ papiery. Trzeba to
uproœciæ jak najszybciej! Z w³aœnie takim apelem zwracam siê do pana, Panie Ministrze Grabarczyk.

Przeczyta³em w którymœ ze specjalistycznych czasopism oceny miêdzynarodowych ekspertów doty-
cz¹ce polskiej gospodarki. Twierdz¹ oni, ¿e jej odbiurokratyzowanie mog³oby spowodowaæ wzrost gospo-
darczy na nawet na poziomie dziesiêciu procent. Wymaga to jednak odwagi i determinacji w ³amaniu
biurokratycznych barier, które ci¹gle tkwi¹ w mentalnoœci urzêdników, zw³aszcza tych z urzêdów central-
nych. Mam nadziejê, ¿e nowy rz¹d, który powstanie po wyborach, poradzi sobie z tym problemem.

Henryk Stok³osa




