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WSPÓLNE OŚWIADCZENIE ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 

Gdańsk, 11 lutego 2021 roku 

 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, 
Minister Cyfryzacji  

Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów 

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP 
reprezentujący wyborców z województwa 
pomorskiego 

Panowie Senatorowie RP reprezentujący 
wyborców z województwa pomorskiego 

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik  
Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców 
z województwa pomorskiego, po analizie obszarów i instrumentów wsparcia udzielonego 
w poszczególnych Tarczach przez rząd, jak również w wyniku oceny sytuacji przedsiębiorców 
zrzeszonych w naszych organizacjach, zwracamy się do Państwa z apelem dotyczącym 
następujących postulatów i spraw.  

1. Odstąpienie przez rząd i parlament od zwiększania obciążeń podatkowych 

• Propozycje kolejnych obciążeń dla przedsiębiorców, m.in. drastycznych podwyżek 
stawek akcyzowych czy podatku od wpływów reklamowych, szkodzą gospodarce oraz 
obywatelom.   

Pandemia koronawirusa i związane z nią poważne ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki 
mają bardzo niekorzystny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw. Wiele firm już 
zbankrutowało, inne funkcjonują wyłącznie dzięki rezerwom własnym i poważnym ograniczeniom 
kosztów, czy też wsparciu udzielonemu w ramach tarcz antykryzysowych i finansowych, w tym 
środków wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju. Warto jednak zaznaczyć, że udzielana pomoc 
ma działanie doraźne i nie gwarantuje, że po jej zakończeniu firmy będą rozwijały się tak, jak przed 
kryzysem. Z naszych konsultacji wynika, że niestety większość poszkodowanych firm negatywnie 
ocenia wsparcie udzielone im w drugiej połowie 2020 r., wskazując, że jest ono niewystarczające  
i niewłaściwie skierowane. 

Prognozuje się, że niektóre branże, ze względu na ich specyfikę, jak targowa, wystawiennicza, 
hotelarska, gastronomiczna czy imprez masowych, nie powrócą szybko na drogę rozwoju sprzed 
kryzysu z powodu zmiany zachowań konsumentów, powiązanych ze spadkiem popytu na ich 
usługi. 
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Pogorszenie sytuacji firm przekłada się na zmniejszenie wpływów podatkowych oraz innych 
zobowiązań płaconych przez przedsiębiorców do budżetu państwa. Rząd w celu realizacji 
krótkoterminowych potrzeb finansowych państwa, obciąża przedsiębiorców i konsumentów 
nowymi podatkami i opłatami. W 2021 r. weszły w życie między innymi podatek cukrowy, 
podatek od sprzedaży detalicznej, opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT, 
opłata za sprzedaż alkoholu w niewielkich opakowaniach, likwidacja ulgi abolicyjnej  
i w konsekwencji wyższe opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Polaków pracujących 
za granicą, opłata przekształceniowa z tytułu przekazania środków z OFE do IKE, opłata mocowa 
pobierana od każdej megawatogodziny zużytego prądu czy wprowadzane tzw. zmiany 
uszczelnieniowe w ustawach PIT, CIT oraz VAT, których efektem jest zwiększenie obciążeń 
podatkowych.  

Pojawiające się w przestrzeni publicznej propozycje kolejnych obciążeń dla przedsiębiorców, m.in. 
drastycznych podwyżek stawek akcyzowych szkodzą gospodarce oraz obywatelom. Szczególnie 
dotkliwe dla przedsiębiorców i społeczeństwa może być wprowadzenie zapowiadanego podatku 
od wpływów reklamowych. Nasz sprzeciw budzi także sposób, w jaki tego rodzaju zmiany są 
inicjowane i wprowadzane do porządku prawnego – bez odpowiednich konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami oraz bez rzetelnej analizy wielorakich skutków takich zmian,  
a także bez zachowania odpowiedniego okresu na przygotowanie się do ich wdrożenia  
(zbyt krótkie vacatio legis). 

2. Odstąpienie od przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwach i biurokratyzowania 
gospodarki. 

• Nękanie kontrolami, zwiększanie obciążeń biurokratycznych – szkodzą gospodarce, 
angażują przedsiębiorców w aktywność, która nie jest priorytetem gospodarki  
i państwa, zwłaszcza w dobie kryzysu. 

Kryzys związany z pandemią dotknął w znacznym stopniu niemal całą gospodarkę i całkowicie 
sparaliżował wybrane branże. W sytuacji, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa, wszelkiego 
rodzaju kontrole paraliżują ich aktywność, a często mogą stać się ostatnim aktem działania.  
Nie służą też gospodarce wszelkie działania zwiększające biurokrację lub wymagające  
od przedsiębiorców realizowania dodatkowych obowiązków sprawozdawczych (np. wprowadzane 
od 01.01.2021 nowe zasady księgowości dla podmiotów współpracujących z NFZ, gdzie wykaz kont 
kosztowych liczy 90 stron). Nie są wsparciem dla gospodarki działania egzekwujące należności  
z tytułu różnych opłat koncesyjnych i abonamentowych (w przypadków podmiotów, których 
działalność została zamknięta decyzją rządu). Jednocześnie uważamy, że kontrole związane  
z uzyskaną rekompensatą ze strony Państwa dla firm, które otrzymały pomoc w ramach tarcz 
antykryzysowych oraz finansowych powinny być tak prowadzone, aby wykluczyć nieuczciwych 
przedsiębiorców, którzy zabierają to wsparcie tym, którzy na to zasługują.  Nie mogą one jednak 
paraliżować pracy przedsiębiorców i samorządów oraz instytucji udzielających wsparcia. 
Niedopuszczalne jest również, aby koncentrowały się one na rozliczaniu podmiotów  
z przestrzegania reżimu biurokratycznego bez uwzględniania rzeczywistej sytuacji i warunków 
szczególnych w jakich udzielana była pomoc. 

 

3. Ochrona majątku firm, które stoją przed widmem upadku. 

• Przejęcie zobowiązań Państwa z tytułu kredytów lub leasingów płaconych przez 
poszkodowane firmy. 
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Wiele polskich firm w okresie pandemii stoi na skraju bankructwa, a wypracowany przez nie 
majątek w obliczu zagrożenia może być sprzedawany przez ich właścicieli za cenę poniżej rynkowej 
tylko dlatego, aby się bronić przed widmem ostatecznego upadku. Dochodzą do naszego 
środowiska sygnały o zainteresowaniu i chęci zakupu majątku wielu firm z branż, które najbardziej 
odczuwają skutki pandemii, i to za cenę poniżej oczekiwań ich właścicieli oraz poniżej wartości 
majątku. Jednak pod presją upadłości, może dochodzić do „wrogiego przejęcia” majątku wielu 
firm, często wypracowanego przez wiele lat. Apelujemy, aby w obliczu zagrożenia tym 
precedensem polskie Państwo wypracowało procedury ochrony polskiego majątku, który dla 
wielu przedsiębiorców stanowi dorobek ich życia.  

Jednocześnie ochrona przed przejęciem nie może być jednoznaczna z tym, że majątek lub firmy 
będzie przejmował Skarb Państwa. Ochrona przed przejęciem oznacza uruchomienie 
mechanizmów, które pozwolą na utrzymanie firm w rękach ich właścicieli. Do dnia dzisiejszego nie 
udało się wypracować istotnych zmian legislacyjnych broniących majątku polskich 
przedsiębiorców, pomimo iż jeszcze wiosną 2020 roku polski rząd zadeklarował, że takie wsparcie 
ze strony Państwa jest kluczowe. 

Wypracowane przez władze centralne tarcze antykryzysowe oraz środki z Polskiego Funduszu 
Rozwoju nie uwzględniają zobowiązań firm w postaci leasingów i kredytów zaciągniętych w dobrej 
koniunkturze przed pandemią. W związku z dużą trudnością utrzymania płynności finansowej 
pogrążonych w kryzysie przedsiębiorstw opłaty z tytułu leasingów i kredytów powinno na czas 
pandemii przejąć Państwo z zastrzeżeniem, że w przyszłości te zobowiązania wobec skarbu 
państwa zostaną spłacone przez zadłużone firmy. Dzięki takiej praktyce tarcze antykryzysowe oraz 
tarcze finansowe będą skuteczne, gdyż przedsiębiorcy pomimo celowanych środków dla 
utrzymania zatrudnienia w firmie nie będą skłonni przeznaczać tych pieniędzy na inne cele,  
co wykluczy jakiekolwiek nadużycia.  

Apelujemy do Państwa o pilne interwencje we wskazanych obszarach. 

 
Z wyrazami szacunku, 

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: 
- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
- Loża Gdańska Business Centre Club, 
- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, 
- Pracodawcy Pomorza, 
- Gdański Klub Biznesu, 
- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 
- Kaszubski Związek Pracodawców, 
- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, 
- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 
- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 
- Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, 
- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”, 
- Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski, 
- Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu. 
 
 
Do wiadomości: 
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski 
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego 


