
Warszawa, 20 marca 2020 r.
 
Sz. P.  

Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów 

Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju

 
 
 
piszemy do Państwa jako przedsiębiorcy, pracodawcy, jako  zarząd organizacji przedsiębiorców, a głos 
zabieramy w imieniu wszystkich firm członkowskich oraz zrzeszonych w naszej federacji organizacji.

Pomimo faktu, że w tym tygodniu miała już wejść w życie zapowiadana tydzień temu przez Panią 
Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz specustawa dotycząca przedsiębiorców, 

z nadzieją czekaliśmy na środowe propozycje rządu przedstawiające swoisty pakiet antykryzysowy. 
Jego zadaniem było uratowanie miejsc pracy, a jednocześnie przetrwanie przedsiębiorców, w dużej 
mierze firm rodzinnych z długoletnią tradycją, które stanęły nad przepaścią, gdy z dnia na dzień spa-
dły przychody, straciliśmy zamówienia, a w niedługiej perspektywie grozi nam upadłość. 

Owszem zaproponowane w Tarczy Antykryzysowej rozwiązania są w dużej mierze słuszne. Jednakże 
w dalszym ciągu opierają się one na niejasnych, nieprecyzyjnych przesłankach. Brak tutaj konkre-
tów, na które my przedsiębiorcy tak bardzo czekaliśmy. Nie wiemy, jakie będą zasady przyznawania 
pomocy przedsiębiorcom. Tarcza Antykryzysowa mówi o przesunięciach w czasie płatności danin 
publicznych, a jedyne przesunięcie, jakie jest nam realnie oferowane, to prolongata wejścia w życie 
pakietu osłonowego. Mamy wrażenie, że rząd próbuje pozyskać czas i w dalszym ciągu nie korzysta 
z rad organizacji pracodawców, które reprezentują realny głos biznesu.  Czasu jest coraz mniej, a jego 
niekonstruktywny upływ oznacza upadłość wielu firm. 

Dziś problemy polskich przedsiębiorców dotykają nie tylko ich pracowników, ale całych rodzin. Do-
tkliwie odczuwa to branża szkoleniowa, hotelowa, restauracyjna, turystyczna, usługowa, ale również 
i produkcyjna. Oczekujemy szybkich i skutecznych działań. Odroczenie składek ZUS nie jest no-
watorskim rozwiązaniem. Rzeczywisty problem, to brak zamówień, brak dostaw, brak przychodów, 
brak płynności finansowej przy tych samych kosztach stałych. 

Apelujemy o szybkie konsultacje społeczne z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji 
pracodawców, o jak najszybsze wprowadzenie konkretnych przepisów prawnych umożliwiających m.in.:



• Uwolnienie rachunku VAT (split payment); 
• Szybszy zwrot podatku VAT;
• Umorzenie składek ZUS na czas trwania zagrożenia epidemicznego – zaproponowane 

przez rząd odroczenie ich zapłaty spowoduje jedynie uciążliwą kumulację płatności; 
• Rozłożenie na raty płatności podatku VAT, CIT, PIT, ale w sposób długofalowy, niepo-

wodujący jednorazowej kumulacji zaległości; ewentualnie wprowadzenie obowiązku 
płatności podatków po otrzymaniu zapłaty za fakturę;

• Zawieszenie obowiązku płatności podatku od nieruchomości;
• Zawieszenie obowiązku płatności podatku od środków transportu; 
• Przywrócenie terminu do skorzystania z „Małego ZUS +”
• Przesunięcie w czasie obowiązku sporządzenia sprawozdań fi nansowych;
• Zawieszenie terminów procesowych;
• Umożliwienie dopuszczenia do pracy nowych pracowników bez badań lekarskich;
• Umożliwienie pracodawcom udzielania pracownikom urlopów bezpłatnych; 
• Partycypację Państwa w wysokości 50% w utrzymaniu pracowników; 
• Pokrycie przez ZUS 100% wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy od pierwszego 

dnia zwolnienia lekarskiego związanego z pandemią koronawirusa;
• Zawieszenie spłaty wszystkich kredytów rat leasingowych, odsetek kapitałowych od 

kredytów na okres 6 miesięcy od dnia zakończenia stanu epidemicznego.

Szanowny Panie Premierze, szanowne Panie Minister, 

apelujemy i oczekujemy natychmiastowych działań i konkretnych rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Robert Składowski Piotr Podgórski

Prezes Ogólnopolskiej Federacji
Przedsiębiorców i Pracodawców

Przedsiębiorcy.pl

Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji
Przedsiębiorców i Pracodawców
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Organizacje popierające APEL

1. Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych „Uni-Bud „

2. Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług

3. Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

4. Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej

Piotr Podgórski

Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji



5. Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów

6. Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza

7. Izba Przemysłowo Handlowa Polska Azja

POLSKO-TURECKA IZBA GOSPODARCZA
POLONYA-TURKIYE TICARET ODASI

8. Polsko Turecka Izba Gospodarcza

9. Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki

KLASTER 
BLEDOW10. Klaster „Polska Natura”

11. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

12. Stowarzyszenie Kupców Polskich
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	 Stowarzyszenie	Prywatnych	Przedsiębiorców	Warszawskiego	Traktu	Królewskiego	
(SPPWTK)	istnieje	od 1989	roku.
Celem	 Stowarzyszenia	 jest:	 utrzymanie	 i  rozwijanie	 dobrych	 tradycji	 rzemiosła,	 handlu	
i  gastronomii	 Warszawskiego	 Traktu	 Królewskiego;	 inicjowanie	 i  współudział	 w  akcjach	
społecznych	integrujących	mieszkańców	Warszawskiego	Traktu	Królewskiego,	szczególnie	
mających	 oparcie	 w  tradycji	 historycznej;	 reprezentowanie	 Członków	 Stowarzyszenia	
wobec	 władz	 i  organizacji	 społecznych;	 ochrona	 interesów	 zawodowych	 Członków	
Stowarzyszenia.	 Podejmujemy	 szereg	 działań	 dla	 "ożywienia"	 Starego	 i  Nowego	Miasta	
również	w okresie	zimowy	(ogródki	zimowe,	lodowisko).
Większość	firm,	które	zrzeszamy	działa	głównie	na terenie	Starego	i Nowego	Miasta,	a także	
w  innych	dzielnicach.	Co 3	 lata	zgodnie	ze statutem	wybieramy	władze	Stowarzyszenia,	
a  co  roku	 na  naszych	 Walnych	 Zgromadzeniach	 rozliczamy	 się	 z  działalności.	 Zarząd	
obraduje	1  raz	w miesiącu,	 są  to	posiedzenia	otwarte	dla	wszystkich	 członków.	 Jednym	
z ważniejszych	dokonań	Stowarzyszenia	było	zawarcie	porozumienia	z władzami	Warszawy	
w sprawie	stosowania	stawek	czynszu	za lokale	użytkowe.
W	2011	roku	nasze	Stowarzyszenie	otrzymało	odznaczenie	- "Zasłużony	dla	Warszawy".	

19.04.2018	 -	 spotkanie	 Zarządu	 SPPWTK,	 oraz	 przedstawicieli	 warszawskich	 organizacji	 zrzeszających	
stołecznych	przedsiębiorców	z	Rafałem	Trzaskowskim,	kandydatem	na	funkcję	Prezydenta	M.St.	Warszawy
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