
Lublin, 18 marca 2020 r. 
 
 

 W związku z zaprezentowanym przez Premiera Mateusza Morawieckiego pakietem 

antykryzysowym wyrażamy swoje zdecydowane poparcie dla działań zmierzających  

do wdrożenia w życie mechanizmów osłonowych dla polskiej gospodarki.  

Jednak zagłębiając się w poszczególne propozycje zawarte w „pakiecie” zauważamy wiele brakujących 

elementów bez których słuszna idea może stać się niewystarczającym narzędziem.  

 Proponowane rozwiązania nie uwzględniają: 

 Umożliwienia wpisywania strat walki przedsiębiorstw z koronawirusem w koszty uzyskania 

przychodów w latach następnych, 

 Możliwości zwolnień podatkowych i składkowych, które umożliwiłyby przedsiębiorcom 

utrzymanie płynności w przedsiębiorstwie i ułatwiły wypłacanie pensji pracownikom, 

 Możliwości odroczenia terminów płatności zobowiązań publicznoprawnych i ewentualnego 

rozkładania ich płatności na raty, 

 Przejęcia przez państwo ciężaru wynagrodzeń w wysokości płacy minimalnej dla wszystkich 

pracowników, również tych samozatrudnionych oraz pracujących na umowach o dzieło i 

zlecenie, 

 Braku uwolnienia środków na tzw. kontach VAT (splint payment), 

 Przyspieszenia terminów zwrotu VAT do 15 dni (z dzisiejszych 60-ciu), 

 Braku strategii wyjścia dla firm z branż, które najbardziej ucierpiały, 

 Zbyt niskiej propozycji pożyczek i braku wykorzystania kapitału BGK czy Funduszu Pracy, 

 Odroczenia terminów procesowych w sporach gospodarczych, 

 Zbyt niskiej kwoty wsparcia służby zdrowia, 

 Pominięcia samorządu i rekompensaty strat wynikających z niższych wpływów podatkowych, 

 Możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz pochodnych pozapłacowych 

niepracujących pracowników firm dla przedsiębiorstw unieruchomionych spec ustawą lub 

dotkniętych absencją spowodowaną przez koronawirus, 



 Możliwości okresowego zawieszenia klauzul karnych w umowach cyw.-pryw. spowodowanych 

koronawirusem, 

 Możliwości wydłużenia okresu na zgłoszenie upadłości spółki prawa handlowego, gdy 

zagrożenie upadłością spowodowane jest koronawirusem,           

 Możliwości przesunięcia terminów wprowadzenia PPK w MŚP. 

  

 Te i szereg innych postulatów powinny zostać wprowadzone do pakietu antykryzysowego w 

procesie legislacyjnym bądź jeszcze na etapie konsultacji z partnerami społecznymi oraz pracodawcami. 

 Niepokojący jest fakt, że Premier nie odniósł sie do pomocy, którą Polska otrzymała z UE i nie 

wiemy na co konkretnie zostaną wykorzystane te 33 mld zł. 

 Nie możemy myśleć o tym kryzysie w perspektywie miesięcy, jego wpływ na gospodarkę  

i życie nas wszystkich będzie odczuwalny przez lata. Wielu przedsiębiorców do końca roku będzie  

z trudem ratowało swoje przedsiębiorstwa i miejsca pracy dla setek tysięcy Polek  

i Polaków. Przygotujmy poważną i kompleksową propozycję, która da nadzieję dla tysięcy firm na to, że 

państwo polskie stanie w ich obronie wyciągając pomocną dłoń. 
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