
 

Stanowisko Nr  17/2020 

z  dnia 22 kwietnia 2020 r. 

strony pracodawców i strony pracowników 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

w Kielcach 

W związku z zaistniałym stanem epidemicznym na terenie naszego kraju, po analizie założeń  

tzw. tarczy antykryzysowej, strona pracodawców i strona pracowników  Wojewódzkiej Rady 

Dialogu Społecznego w Kielcach stoją  na stanowisku, że  w obecnej sytuacji proponowane 

rozwiązania nie ochronią w sposób wystarczający miejsc pracy i firm przez utratą płynności 

finansowej. 

Wnosimy o pilne podjęcie działań ze strony władz centralnych jak i lokalnych, których 

głównym celem będzie pomoc wszystkim przedsiębiorcom i pracodawcom, która pozwoli  

na zachowanie przez nich płynności finansowej oraz utrzymanie miejsc pracy i zatrudnienia. 

Postulujemy o: 

 Okresowe zniesienie – co najmniej do 30 czerwca 2020 r. – wszelkich danin 

publicznych, w tym podatków CIT i PIT oraz składek ZUS. Uzasadnione jest ,  

by zwolnić firmy z obowiązku płacenia składek na ZUS i podatków, przynajmniej na 

okres trzech miesięcy. Całkowite zwolnienie w znaczący sposób zmniejszy obciążenia 

firm, dla których proponowane odroczenie płatności składek nie jest ratunkiem,  

w a wręcz przeciwnie, spowoduje skumulowanie się zadłużenia i w przyszłości 

doprowadzi do bankructwa. Znaczna część firm, która upadnie, bądź zlikwiduje swoją 

działalność gospodarczą drugi raz już do niej nie wróci. Pomoc powinna dotyczyć 

wszystkich firm. Bez względu na wielkość zatrudnienia. Aktualne rozwiązania nie są 

naszym zdaniem wystarczające. 

Przykładowo: Jednorazowa pomoc 5 tysięcy zł. dla firmy zatrudniającej do 9 osób - 

która żeby uzyskać wsparcie, musi utrzymać miejsca pracy – jest dalece 

niewystarczająca w stosunku do faktycznych obciążeń. Firma zatrudniająca 9 osób, 

płacąc tylko minimalne wynagrodzenie, ponosi miesięczne koszty osobowe  

w wysokości 28 192,32 zł. 

 Odroczenie terminów na złożenie zeznań i deklaracji podatkowych, co najmniej do 30 

czerwca 2020 r. 

 Uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach VAT; 

 Skrócenie terminów zwrotu VAT do maksymalnie 14 dni; 



 

 Radykalne okresowe obniżenie czynszów z tytułu najmu nieruchomości lub lokali 

należących do samorządów, przez przedsiębiorców i pracodawców prowadzących 

działalność gospodarczą z jednoczesnym zastosowaniem przez rząd mechanizmów 

osłonowych dla tych samorządów, które tego typu działania podejmą; 

 Okresowe zawieszenie co najmniej do 30 czerwca 2020 r. opłat ponoszonych przez 

przedsiębiorców z tytułu użytkowania wieczystego; 

 Wydłużenie bądź odroczenie terminów spłat rat kredytów zaciągniętych w Funduszu 

Pożyczkowym województwa świętokrzyskiego. 

 

Za stronę pracodawców:  

dr Krzysztof Orkisz 

Wiceprzewodniczący WRDS w Kielcach reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego  

Marek Świercz 

Wiceprzewodniczący WRDS w Kielcach reprezentujący Pracodawców RP 

Tomasz Tworek 

Wiceprzewodniczący WRDS w Kielcach reprezentujący Konfederację Lewiatan 

Andrzej Mochoń 

Wiceprzewodniczący WRDS w Kielcach reprezentujący Business Centre Club 

Za stronę pracowników:  

Waldemar Bartosz 

Wiceprzewodniczący WRDS w Kielcach reprezentujący NSZZ „Solidarność”  

Elżbieta Drogosz 

Wiceprzewodnicząca WRDS w Kielcach reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych 

Andrzej Matysek 

Wiceprzewodniczący WRDS w Kielcach reprezentujący Forum Związków Zawodowych 

Stanowisko otrzymują: 

1. Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów 

2. Pan Andrzej Malinowski - Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego 

 

 


