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Szara strefa 
(ang. informal economy, informal sector)

• Jest terminem określającym prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej poza 

oficjalnym obiegiem podlegającym kontroli państwa. Zamiennie używa się też terminu 

gospodarka nieformalna, gospodarka w cieniu, szara gospodarka czy też gospodarka 

ukryta.

• W nomenklaturze rachunków narodowych, zgodnie z zaleceniami ESA 2010,używa się 

nazwy gospodarka nieobserwowana. Takim terminem posługuje się również Główny 

Urząd Statystyczny w swoich publikacjach. 

• Na gospodarkę nieobserwowaną składają się trzy podstawowe elementy:

• działalność nielegalna, w przypadku której obie strony są dobrowolnymi partnerami transakcji 

gospodarczej,

• działalność ukryta, w przypadku której transakcje same w sobie nie są sprzeczne z prawem, ale nie 

są zgłaszane w celu uniknięcia procedur administracyjnych,

• działalność określana jako „nieformalna”, zazwyczaj w sytuacji, gdy nie prowadzi się żadnych 

rejestrów.
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Źródło szarej strefy

• Najważniejszymi czynnikami, które kształtują rozmiary szarej 

strefy są kwestie dotyczące podatków, kosztów zatrudniania i 

ogólnie przepisów prawa, w tym prawa pracy oraz podaży siły 

roboczej. Wysokie koszty zatrudniania i skomplikowanie 

przepisów są łatwiejsze do udźwignięcia przez większe 

przedsiębiorstwa, małe uciekają przed kłopotami w szarą strefę 

(...)

• Uproszczenie prawa, w tym prawa pracy i redukcja formalności 

związanych z zatrudnieniem nowego pracownika, to kolejna 

zdaniem respondentów metoda redukcji szarej strefy.

MPiPS, 2008
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Istotne czynniki sprzyjające 
powstawaniu szarej strefy

• Niska jakość usług publicznych,

• Niska kultura prawna administracji publicznej,

• Nadmiar regulacji oraz wysokie koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej.

• Czynniki te z jednej strony zmniejszają ryzyko ukarania za prowadzenie 

działalności nieewidencjonowanej, a drugiej ograniczają korzyści z 

prowadzenia jej pod ochroną prawa. 

• Szara strefa przekłada się także na zmniejszenie wpływów podatkowych 

i wzrost inflacji.
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Wpływ szarej strefy na gospodarkę

• Najistotniejszym negatywnym aspektem 
występowania szarej strefy jest zakłócenie 
mechanizmów konkurencyjnych w gospodarce.

• Negatywny aspekt makroekonomiczny związany 
jest z faktem uszczuplania przez szarą strefę 
dochodów podatkowych państwa.

• Negatywne konsekwencje szarej strefy dla 
pracowników, którzy znajdują w niej zatrudnienie.
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Wielkość zjawiska

• Udział „szarej strefy” w polskim PKB jest szacowany przez Pawła Wójcika na 25%, 

średnia europejska to 15%. 

• W 2012 roku w badaniach PKPP Lewiatan 33,2% firm zatrudniało pracowników w szarej 

strefie (w porównaniu do 28,9% w 2011 roku). 

• Według GUS w 2010 roku udział pracujących w „szarej strefie” wynosił 4,9% ogółu 

pracujących, a jako udział w PKB – 13,1% w 2009 roku. 

• Straty dla skarbu państwa szacowane są na ok. 6 mld zł rocznie. 

• Z badań CBOS przeprowadzonych w 2013 roku wynikało, że 47% badanych zna osoby 

zatrudnione na czarno, 25% zna osoby, które bezpodstawnie pobierają zasiłki z pomocy 

społecznej, 17% zna osobę wyłudzającą rentę. 

• W 2015 roku firma EY szacowała wielkość szarej strefy na 12,4% polskiego PKB ogółem, 

przy czym w niektórych branżach – np. tytoniowej czy paliwowej – sięga ona 23%. 
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Szacunki udziałów gospodarki 
nieobserwowanej w tworzeniu PKB w latach 
2012–2015 (w proc.)
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Szacunki rozmiarów szarej strefy (w ujęciu 
GUS) w PKB w latach 2014–2018
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Szacunki rozmiarów szarej gospodarki (w 
ujęciu IPAG) w polskiej gospodarce w latach 
2014–2018 (mld PLN)
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Udział szarej strefy (w ujęciu IPAG) w 
polskiej gospodarce w latach 2014–2018
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Najważniejsze 
działalności 
nieuwzględniane lub 
uwzględniane w 
niepełnym stopniu w 
oficjalnych 
szacunkach wg IPAG
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Rozmiary szarej strefy w UE
-28 w 2017 r. (w proc. oficjalnego PKB)
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A coś pozytywnego?

• W ekonomii często używa się określenia, że szara strefa „oliwi gospodarkę”. Chodzi o 

to, że szara strefa umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, zarobkowej w 

pewnych obszarach i sytuacjach, gdzie ta działalność nie mogłaby być prowadzona w 

ramach oficjalnej gospodarki. 

• Zatrudnienie osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji, które nie miałyby szans 

na legalną pracę. Osoby takie uzyskują dochody w szarej strefie, dzięki czemu, po 

pierwsze, nie obciążają funduszy pomocy społecznej, a po drugie, zarobione pieniądze 

wydają w przeważającej części już w ramach legalnej gospodarki. 

• Jest grupa konsumentów, która, na przykład ze względów finansowych, nie 

dokonywałaby zakupów i nie korzystałaby z pewnych usług oferowanych przez firmy 

działające w sferze oficjalnej. 

• Szara strefa umożliwia więc sprzedaż tych produktów oraz zrealizowanie tych usług, 

przez co wpływa pozytywnie na tworzenie PKB.
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Podejmowane działania ograniczające
• Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony na mocy art. 193a Ordynacji podatkowej. Na jego mocy 

od 1 lipca 2016 roku JPK zostaje wprowadzony dla największych przedsiębiorstw, tj. tych 

zatrudniających powyżej 250 pracowników lub generujących powyżej 50 mln euro i których suma 

aktywów bilansu przekracza 43 mln euro.

• 1 stycznia 2017 roku weszła w życie tzw. Duża nowelizacja ustawy VAT. Nowelizacja ta rozszerza 

funkcjonujący dotychczas mechanizm odwrotnego obciążenia o usługi budowlane. Mechanizm 

odwrotnego obciążenia został wprowadzony na mocy art. 199 dyrektywy 2006/112/WE2 dotyczącej 

odwrotnego obciążenia.

• 18 kwietnia 2017 roku wszedł w życie Pakiet transportowy, czyli ustawa o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów. Jest to kompleksowy pakiet, mający na celu uszczelnienie wpływów z 

podatku VAT, a także wpływu z akcyzy od olejów smarowych i opałowych. Pakiet transportowy swoim 

działaniem obejmuje paliwa, wyroby alkoholowe oraz susz tytoniowy. Ustawa o systemie 

monitorowania drogowego przewozu towarów wymaga cyfrowej rejestracji przewożonych towarów 

oraz elektronicznego nadzorowania za pomocą systemów satelitarnych.

• Loteria paragonowa funkcjonuje od 1 października 2015 roku. Celem loterii jest wspieranie fiskalizacji 

oraz zachęcanie konsumentów do pobierania paragonów w trakcie dokonywania zakupów. Loteria 

jest ukierunkowana przede wszystkim w stronę branż, gdzie rozwija się „szara strefa”.
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Podejmowane działania ograniczające
• 1 stycznia 2017 weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 

o swobodzie działalności gospodarczej - Ograniczenia płatności gotówkowych.

• Mechanizm solidarnej odpowiedzialności, podobnie jak w wielu państwach Unii Europejskiej, 

został wprowadzony w Polsce 1 października 2013 roku. Od 1 stycznia 2017 poszerzony został 

katalog towarów objęty solidarną odpowiedzialnością nabywcy wraz z podmiotem 

dokonującym dostawy.

• W przypadku zwalczania przestępczości gospodarczej istotnym czynnikiem wpływającym na 

skuteczność działalności organów wymiaru sprawiedliwości jest pozbawianie przestępców 

majątku zdobytego w wyniku nielegalnej działalności. Dotychczasowo na niekorzyść organów 

ścigania działał czas – podczas całego procesu administracyjnego sprawca mógł skutecznie 

ukryć majątek. Dodatkowym sposobem ukrywania majątku było przepisywanie go na bliskich, 

niezwiązanych bezpośrednio z nielegalną działalnością - Konfiskata rozszerzona.

• Wprowadzenie od 1 marca 2017 roku Krajowej Administracji Skarbowej1 wdrożyło wiele 

zmian, operacyjnie większość jednak pozostała niezmieniona z perspektywy podmiotów 

kontrolowanych. Przede wszystkim zmieniła się struktura organizacji. Nie zmienia się system 

kontroli i nie zmieniają się uprawnienia podatnika względem organu kontroli.
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Dodatkowe działania
• System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) - to system mający na celu 

namierzenie i uniemożliwienie przestępcom korzystanie z majątku pochodzącego z 

nielegalnych działań, zgromadzonego na kontach bankowych.

• Kasy fiskalne online - Mechanizm będzie działał na zasadzie gromadzenia bezpośrednich 

danych z transakcji. Wszystkie kasy fiskalne zostaną bezpośrednio połączone z siecią oraz 

będą przekazywały cyfrową informację o zaksięgowanych transakcjach – zarówno 

dotyczących paragonów fiskalnych czy faktur, jak paragonów i faktur anulowanych.

• Split payment to mechanizm służący zapobieganiu oszustwom podatkowym polegającym 

na przywłaszczeniu podatku VAT przez nieuczciwych podatników. Idea polega na 

rozdzieleniu kwoty brutto na dwa odrębne strumienie płatności – kwotę netto, należną 

sprzedawcy, oraz kwotę podatku przekazywaną na specjalny rachunek bankowy.

• Centralny Rejestr Faktur to ogólnokrajowym repozytorium wiedzy obok Jednolitego Pliku 

Kontrolnego jako ewidencja elektroniczna na podstawie zmian w Ordynacji podatkowej. Za 

wdrożenie Centralnego Rejestru Faktur odpowiada spółka Aplikacje Krytyczne.
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Jednak dla państwa to instrumenty 
zapobiegania…

…a dla przedsiębiorstw działających legalnie to..

dodatkowe koszty!
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Nasze podwórko

• Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

przedsiębiorca prowadzący stacje demontażu nie może pobrać żadnej 

opłaty za zagospodarowanie tego odpadu - odpadu niebezpiecznego, 

taka jest kwalifikacja.

• Bez względu na stan i kompletność przekazywanego pojazdu 

prowadzący stacje ma osiągnąć odpowiednio poziomy liczone od masy 

wpisanej w dowodzie rej. 85 % recyklingu i 95 % odzysku. Pojazd może 

ważyć 70% masy a musimy osiągnąć 95 %.

• Bez względu na to czy mamy możliwości, musimy przyjąć i 

zagospodarować każdą część z samochodu osobowego która jest 

odpadem - nie potrzebna kierowcy.
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Nasze podwórko

• Producenci i importerzy samochodów są zobligowani utworzyć sieć 

zbierania pojazdów - 3 punkty w każdym z województw - łącznie 48 - 

prowadzących stacje demontażu w Polsce jest 1.050 - zakłócenie 

konkurencyjności - producenci aktualnie wspierają ok. 150 firm.

• Szara strefo obejmuje ok 50 % rynku to znaczy na 1 milion kasowanych 

pojazdów 500 tys. jest kasowana w szarej strefie.

• Szara strefa- są dwa rodzaje ta bez szyldu i ta z szyldem. To znaczy posiada 

pozwolenie na tego typu działalność ale działa jak szara strefa, nie płacą 

VAT, zatrudnieni na czarno, itd.

• Na portalu Allegro jest dostępnych ponad 10 milionów części używanych - 

tylko nieliczne maja wskazane pochodzenie ( 170 tys). Połowa oferowana 

jest bez rachunku, część z fakturą VAT marża i niewielka ilość z pełnym VAT.
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Zmiany ustawy o odpadach i innych 
ustaw

• Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika 

z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów 

uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok.

• Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący 

magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany 

do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów.
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Zmiany ustawy o odpadach i innych 
ustaw

• Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 

odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.  Wizyjny system 

kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu 

urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób 

przebywających w tym miejscu.

• Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego 

uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie 

odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do właściwego 

przechowywania i zabezpieczenia zapisu obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca 

magazynowania lub składowania odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

jego utratą, w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży.
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Zmiany ustawy o odpadach i innych 
ustaw

• Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, 

odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, 

zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia 

zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, odbywa się 

wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 

użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami.
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Zmiany ustawy o odpadach i innych 
ustaw

• Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem 

odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości 

umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego (…) w tym usunięcia odpadów i 

ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub 

usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku (…) i ich naprawie w 

ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów. 

• Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, 

które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub 

miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub 

jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia 

roszczeń. 

• Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

33



Podsumowanie zmian

• PSP jak WIOŚ;

• Rok na składowanie i monitoring;

• Bat na śmieciowych recydywistów;

• Magazynowanie odpadów tylko na własnej działce;

• Wilczy bilet dla śmieciarzy-recydywistów;

• Import śmieci pod większą kontrolą;

• Więcej inspektorów i nocne kontrole. 
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Wypychani do szarej strefy…

• Niewspółmierne obciążenia dla mikro, MŚP i dużych firm 

(magazynowanie do 50Mg);

• Dodatkowe koszty monitoringu, zabezpieczenia finansowego 

roszczeń, operatu przeciwpożarowego, dostosowani zakładów do 

nowych wymagań przeciwpożarowych, skrócenie czasu 

magazynowania…;

• 23%VAT, ok. 40% ZUS, 2 % PCC, podatek o nieruchomości, 

wieczyste użytkowanie 3%, 19% podatku dochodowego (o ile 

będzie);
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Wypychani do szarej strefy…

• Zakaz poboru opłat za usługę zagospodarowania odpadu jakim jest pojazd 

wycofany z eksploatacji (przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu, czy punkty 

przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji) – potencjalnie zaszyta strata w 

biznes, gdyż koszt zagospodarowania odpadu są wyższe nić przychody ze 

sprzedaży;

• Zobowiązanie do osiągnięcia 95% odzysku i 85% recyklingu, nieosiągnięcie 

poziomu to dodatkowe opłaty (10% firm ma wsparcie producentów i importerów 

pojazdów w ramach obowiązku zapewnienia sieci, lecz 90% podmiotów nie ma 

mechanizmów wsparcia);

• Skrócenie czasu magazynowania odpadów do roku na rynku wysokich sezonowych 

zmian cen surowców????

37



Wniosek

To totalne zakłócanie 

konkurencyjności wewnątrz 

legalnego rynku i aktywizowanie 

szarej strefy!
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"Człowiek, który 
nie robi błędów, 
zwykle nie robi 
niczego."

    
Edward John 
Phelps

43



Dziękuję za uwagę!
dr Artur Bartoszewicz
 0-602-288-576
artbar@hot.pl
www.facebook.com/artur.bartoszewicz.12
www.linkedin.com/pub/artur-bartoszewicz/27/4a1/686
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