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uważ amy, ze dziatania antykryzysowe powinny się skupić na ochronie zasobów ekonomicznych kraju
czyli firm oraz ochronie społ ecznej- 0znacza to:

1-

[ zasoby ekonomiczne

kĘul

Umozliwienie firmom jak najszybszego dostosowania sig do zmienionych warunków ekonomicznych bez ponoszenia zbędnych kosztów. Gtównie oznacza to mozliwoś ć natychmiastowego dostosowania zatrudnienia do wymaganego poziomu oraz zapewnienie im pĘnnoś cifinansowej. Jeż eti
firma jest niewypł acalna, wtedy każ dy moż e wystąpić o jej upadtoś ć i w krótkim czasie firma przestaje istnieć . Dtatego też pomoc dla wszystkich firm, a zwŁaszcza matych i ś rednich jest pitnie potrzebna już od zaraz. Poprzez Tarczę Antykryzysową ta pomoc zostanie zapewniona dopiero za kitka
miesięcy, a wtedy wigkszoś ci firm już nie bgdzie na rynku. D[ a poprawy tragicznej sytuacji firm dotknigtych ograniczeniami dział alnoś cioznacza to potrzebę wdroź enia razwia.zań nie cierpiących
zwtoki, a w szczegótnoś ci:

a.

zawieszenie poboru obciEż eń fiskalnych [ zus, podatki} , nie tytko dta mikro przedsigbiorstw, a[ e tez i dta większych. 0chrona tylko mikro firm to zdecydowanie za mato, kryzys
dotyka firmy bez względu na ich wietkoś ć . Wyznacznikiem powinny tu być raczej utracone
przychody albo branza.

b.

państwowe gwarancje sptaty kredytów bankowych będących zabezpieczeniem odroczenia
spł aty rat kredytowych i leasingowych, począwszy od 4. miesiąca po zakończeniu stanu epidemii, a następnie mozliwoś ć rozł oż enia sptaty zalegtych rat np. na 9 miesięcy lto zapewni

bezpieczeństwo banków| ,

c.

dotacje dta firm najbardziei dotkniętych kryzyser* { nie tytko Ęch najrnniejszychl, na pokrycie:

iii.
d.

e.

B0% l"ub 100Yo wynagrodzeń pracowników

przebywających na kwarantannie, podczas leczenia COV| D-19, oraz tych opiekujących się dzieć mi które nie mogą korzystać ze szkót i przedszkoli,

ś wiadczeńZUS pracowników przebywających na kwarantannie, podczas leczenia
COV| D-'l9, oraz tych opiekujących się dzieć mi które nie mogą korzystać ze szkóŁi
przedszkoli,

udzietenie flrrnom nieoprocentowanych kredytów państwowych na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników z np. 2-tetnim terminem sptaty { w zaleź noś ciod czasu trwania
stanu epidemiil, począwszy od momentu, w którym firma wypracuje przez ó miesigcy zysk
na poziornie ś rednim z drugiego pótrocza 2a19, potączone z odroczeniem przez3 kolejne
miesiące opł at ZUS, których sptata moż e zostać roztoż ona w ratach przez okres i2 miesiecy, począwszy od ó.miesiaca po zakończeniu stanu epidemii.

zwolnienie finm z VAT da miesiąca następnego po zakończeniu ,,stanu epidemii".
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odroczenie i roztoż enie na raty opł at za energig etektryczną przez firmy energetyczne
nateż ące do Skarbu Państwa,

9.

proponowana wyptata ś wiadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, oraz ś rodków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na optacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne pracowników, stanowi pomoc de minimis. Jest to niekorzystne rozwiązanie
z uwagi na to, ż e wiele firm nie bgdzie miato moż [ iwoś ci skorzystania z tej formy ś wiadczenia, ponieważ mają już wykorzystaną pomoc de minimis, albo dla firm ś rednich skala
tego wsparcia (200 000 EUR w skali3 tat| jest naprawdę niewielka.

f

Niezwykle waż ne ą też potrzeby jakie zgł aszają przedsiębiorcy, zrriązane z ich obciąż eniami
biurokratycznymi, trudnymi do wywiązania się w zw. z panującą w kraju sytuacją kryzysową.
Dlatego apelujemy o:

a.
b.

2.

uproszczenie sposobu aptikowania do ZUS o zwotnienle ze sktadek,
przesunięcie o 1-2 miesiące terminów skł adania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Gł ównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepetnosprawnych, wszetkich
ins§tucji udzietajgcych dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, badania sprawozdania finansowego przez biegĘch
rewidentów, takż e innych raportów i zeznań okresowych. dta których rygorystyczne
terminy wynikają z innych.przepisów, w tym o obrocie papierami wańoś ciowymi, Prawa bankowego, dla których termin sporządzania i ztoż enia przypada po dniu
12-03-2020 r. Zdziesiątkowany zespót księgowoś ci nie jest w stanie udź wignąć wszystkich terminowych rozliczeń, pracując zdalnie, bez dostępu do dokumentów ź ródtowych, wydruków itp. Za niedostarczenie sprawozdań, deklaracji groż ą w obecnej
okreś lone sankcje wynikające z kks.

[ ochrona społ ecznal
Stworzenie zabezpleczeń socjalnych w postaci zasił ków dla zwalnianych pracowników np- zasitki
do 100% pensji brutto { ś redniaz ostatnich ó miesięcy| dta osób zarabiających poniż ej ś redniej
krajowej a dla osób więcej zarabiających - proporcjonalnie do maksymal,nej kwoty 2 ś rednich krajowych. System ten powinien ńwnież objąć osoby na jednoosobowej dziatalnoś ci gospodarczej,
wykonujących pracę w 80% dta jednego pracodawcy. SzczegóĘ powinny być tak dopracowane, aby
osoby te nie mia§ tepiei niż miaĘ przed krrzysem i nie byĘ nagradzane za korzystanie z tuk
prawnych obecnego systemu !

Ponadto należ y zapewnić :

1.

pł ynnoś ćsystemu bankowego, tak aby banki mogty wspierać firmy znajdujące się w trudnej
sytuacji, ale aby te fundusze nie znalazł y się w niewietkiej grupie uprzywilejowanej,

2.
3.

zapewnienie dziatalnoś ci sądownictwa, tak aby kontrakty i umowy był y egzekwowane,
dodatkowe wsparcie dla firm z branż :
a. medycznej { walka z epidemią, zapewnienie sprzgtu dta szpitati itp.l,
b. rolniczej (zapewnienie odpowiedniego poziomu produkcji),

cd.

dystrybucyjnej i
transportowej.
Sądzimy, ż e tutaj nie moż na wykluczyć nawet tymczasowych nacjonalizaĄilz rekompensatą itp-).
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Na marginesie apetujemy też do polił ków, by w swoich wypowiedziach motyulowali tudzi do chodzenia do pracy (naturatnie przy zachowaniu najwyż szych ś rodków ostroż noś ciJ,a nie tytko do pozostawania w domach. ponieważ jeś tifirmy mogące dział ać , przestaną pracować , to skala kryzysu uroś nie,
więcej firm upadnie i.-. wtedy dla nich ż aden z ww. punktów nie będzie już potrzebny.
Ze wzgtgdu na brak czasu, są to Ętko przemyś lenia które wymagają duż o gł ębszei anatizy. Tym niemniej wydaje nam sig, ż e najwazniejsze jest, aby Państwo przejgto na siebie odpowiedzialnoś ć , a nie
spychato probtemów na firmy- Ten kryzys jak ż aden inny jest wynikiem dziatań ltub ich brakul przez
Państwo [ systemy zabezpieczenia epidemiologicznego, poziom stuż by zdrowia itd.l, a nie przez sektor
prywatny- Dlatego to wł aś niePaństwo powinno być również obciąż one maksymalnie jego skutkami,
a firmy powinny być zachęcone do tego, aby wspieraty Wś cie z tego kryzysu.
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Bańosz Mie[ ecki
Dyrektor Zanądzający Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna
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