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STANOWISKO 

WIELKOPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 

W SPRAWIE OBECNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

wszyscy zdajemy sobie sprawę przed jakimi wyzwaniami wobec rozszerzającej się epidemii staje nasza 

gospodarka. W takiej sytuacji na dalszy plan muszą zejść wszelkie spory polityczne i populistyczne 

licytacje. Rząd, poza bieżącą walką z epidemią, musi zdobyć się na rzetelne przedstawienie 

społeczeństwu wszelkich zagrożeń, wynikających ze zbliżającego się kryzysu gospodarczego i przedstawić 

kompleksowy plan wsparcia przedsiębiorców, w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Wiele 

organizacji gospodarczych przedkłada swoje postulaty i propozycje. Tylko w oparciu o konsultacje, z tymi 

którzy tworzą i odpowiadają za naszą gospodarkę, będzie można stworzyć maksymalnie racjonalny plan 

jej wsparcia. 

 

Kluczową sprawą staje się utrzymanie miejsc pracy. Dzisiaj wobec wprowadzonych na skutek epidemii 

ograniczeń, liczna rzesza pracowników została pozbawiona możliwości świadczenia pracy, a pracodawcy 

pozbawieni możliwości uzyskiwania przychodów. W takiej sytuacji przed dużą częścią firm staje widmo 

bankructwa. Musimy uniknąć sytuacji kiedy to przedsiębiorcy, broniąc w maksymalnym stopniu dorobku 

swojego życia, rozpoczną masowe zwalnianie swoich pracowników. Dotyczy to zarówno wielkich firm 

handlowych, jak i małych rodzinnych zakładów usługowych. Skala ponoszonych strat jest oczywiście 

bardzo zróżnicowana, ale w przeliczeniu na zatrudnionego pracownika porównywalna. Rząd musi 

przedstawić przemyślany program wsparcia ochrony takich miejsc pracy. Wachlarz możliwości jest 

relatywnie duży, poczynając od: 

 

1. Zawieszenia składek ZUS. 

2. Dofinansowania części wynagrodzenia. 

3. Zwolnienia pracownika z podatku PIT. 

4. Wprowadzenia możliwości czasowego obniżenia wynagrodzenia dla osób nie świadczących 

pracy. 

5. Brak możliwości świadczenia pracy mógłby być traktowany i rozliczany jak zwolnienie 

lekarskie i od pierwszego dnia płacony przez ZUS. 

 

Na przedsiębiorcę powinien być nałożony obowiązek udokumentowania ilości osób pozbawionych 

możliwości świadczenia pracy i powinno to stanowić podstawę do udzielanej pomocy. 
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Powinna być także rozważona możliwość udzielenia szybkiej doraźnej pomocy firmom, będącym  

w szczególnie trudnej sytuacji, czyli coś w rodzaju zaliczki pod przedkładane co miesiąc dokumenty.  

 

Kolejnym, niesłychanie istotnym elementem programu pomocowego powinno być dążenie  

do zachowania ciągłości  procesów produkcyjnych. W tym segmencie niesłychanie istotne wydaje się być 

automatyczne przedłużenie prawa pobytu i pracy dla cudzoziemców zatrudnionych w naszych firmach. 

 

Do naszej Izby wpływają różne szczegółowe propozycje rozwiązań zarówno od naszych członków,  

jak i innych organizacji. Najbardziej spójne wydają się nam być sugestie Forum Gospodarczego Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego, mianowicie: 

 

1. W przypadku nieobecności spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem 

nie tylko do lat 8, pracownikom powinien przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 30 

dni.  

2. Apelujemy o uruchomienie interwencyjnych produktów wsparcia finansowego w ramach 

Regionalnych Funduszy Rozwoju w zakresie wsparcia pomostowego, związanego  

z płynnością firm i ich zdolnością do obsługi zobowiązań w okresie co najmniej 12 

najbliższych miesięcy. Należy także uruchomić specjalne fundusze wsparcia, szczególnie dla 

małych i mikro firm, najbardziej dotkniętych kryzysem. 

3. Oczekujemy od władz szczebla samorządowego zaniechania poboru opłat lokalnych  

i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też  

w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym stawek czynszu najmu  

w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy. Apelujemy również  

o uproszczone i skrócone wnioski o odroczenie lub zwolnienie z powyższych opłat. 

4. Ponadto zwolnić lub znacząco przesunąć w czasie zapłatę podatku od nieruchomości  

przy jednoczesnym pokryciu powstałego z tego tytułu niedoboru w samorządach z budżetu 

centralnego. 

5. Uważamy także, że niezbędne jest odroczenie terminów przewidzianych dla: sporządzenia 

sprawozdań finansowych za rok 2019; złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019; złożenia 

deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych; złożenia deklaracji IFT-2R; złożenia 

deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK; rozliczenia z tytułu opłat  

za korzystanie ze środowiska za 2019 r. oraz rozliczenia z tytułu opłaty produktowej  

za produkty za 2019 r. 

6. Uwzględniając wyjątkową sytuację, w której znaleźli się przedsiębiorcy należy, choćby 

czasowo, tj. w 2020 r., powrócić do możliwości stosowania kwartalnych rozliczeń podatku 

VAT przez wszystkich przedsiębiorców. 

7. Należy uwolnić środki zablokowane na rachunkach VAT. 

8. Konieczne jest natychmiastowe wdrożenie instrumentów finansowych dla firm, w tym 

wsparcia finansowego w postaci: ułatwionego dostępu do preferencyjnych kredytów i  

mailto:wip-h@wip-h.poznan.pl
http://www.wiph.pl/


PREZYDENT WIELKOPOLSKIEJ IZBY  

PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ  
  

 

 

WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA IZBA GOSPODARCZA 
ul. Św. Marcin 24, lok. 402, 61-805 Poznań 

NIP 777-00-06-278, REGON 632377669 
tel.  +48 61 869 01 00 

E-mail:  wiph@wiph.pl, WWW: www.wiph.pl. 

 

 

 

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER WIELKOPOLSKA 

CHAMBRE   DE   COMMERCE   ET   D’INDUSTRIE 

CHAMBER   OF   COMMERCE   AND   INDUSTRY 

                                                               

   

           

 

 

pożyczek, uruchomienia pakietu nieoprocentowanych kredytów obrotowych, przełożenia 

bądź odroczenia spłaty rat leasingowych oraz wsparcia zdolności kredytowej przez 

zapewnienie gwarancji kredytowych. Preferencje kredytowe powinny dotyczyć  

w szczególności dostępu do taniego kredytu lub pożyczki: uproszczonej, przyspieszonej 

procedury pożyczkowej/kredytowej oraz obniżenia restrykcji w zakresie zabezpieczenia,  

a także obniżonego oprocentowania i opóźnienia terminu spłaty. Przesunięcie spłaty rat 

kredytu powinno być możliwe zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. 

9. W celu poprawy płynności przedsiębiorców apelujemy o odsunięcie w czasie nowych 

obowiązków, takich jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych  

dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymania obowiązku 

opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych.  

10. Zmianie powinien ulec termin obowiązywania rozbudowanej struktury JPK_VAT. Również 

przesunięciu musi ulec termin wprowadzenia podatków o charakterze ryczałtowym, 

płatnych niezależnie od dochodowości firm, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, 

podatku cukrowego, a także zawieszenia poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego 

także w sytuacji kiedy firmy ponoszą straty. 

11. Obowiązki związane z wpisywaniem się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych, czy z prowadzeniem Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej także 

powinny zostać wprowadzone w życie w późniejszym terminie.  

12. Postulujemy również odstąpienie od stosowania przepisów kodeksu karnego – skarbowego, 

w każdej sytuacji, w której ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego, nie zostały prawidłowo lub 

na czas wypełnione obowiązki podatkowe. Ważne będzie także nieobciążenie firm w tym 

okresie dodatkowymi kosztami i sankcjami. Co więcej należy rozważyć umożliwienie 

skorzystania z dodatkowych odliczeń kosztów ponoszonych w związku z epidemią 

koronawirusa, np. kosztów pracy zdalnej, dezynfekcji stanowisk pracy, itp.  

13. Apelujemy o zawieszenie kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych i postępowań 

podatkowych na czas walki z COVID-19. Prowadzenie działalności w tak trudnym czasie nie 

powinno być dodatkowo paraliżowane przez czynności podejmowane przez służby 

skarbowe, zarówno przez wzgląd na dobro firmy, jak i zapobieganie rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa. 

14. Niezbędne są także regulacje w zakresie zawieszenia biegu terminów procesowych  

od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego. 

15. Zasadnym jest także włączenie przedsiębiorstw z sektora MŚP do udziału w produkcji  

w obszarze szeroko pojętej pomocy w zwalczaniu koronawirusa lub jego objawów,  

tj. produkty z zakresu: chemii, odzieży ochronnej, maseczek, dodatkowych łóżek, itp.  

16. Wnosimy o zawieszenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i o kierowanie 

zamówień do firm lokalnych. Istotnym aspektem pozostaje utrzymanie transportu  
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surowców/komponentów/produktów finalnych w celu eliminowania ryzyka zerwania 

łańcuchów logistycznych. 

17. Kolejną ważną kwestią w obecnej sytuacji jest możliwość wyłączenia  odpowiedzialności 

Zarządów, których podmioty zaprzestają regulowania zobowiązań (w okresie od marca,  

w rezultacie zakończonego układem, upadłością, likwidacją) z kodeksu spółek handlowych  

i prawa upadłościowego. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Wojciech Kruk 

 

Prezydent 

Wielkopolskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej 
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