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- WSPÓLNY APEL - 

ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

- SZTABU KRYZYSOWEGO POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -  

Gdańsk, 5 czerwca 2020 roku 

 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów  

Pani Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju 

Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący 

wyborców z województwa pomorskiego 

Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców  

z województwa pomorskiego 

 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców 

(Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców) i kierując się odpowiedzialnością 

za kondycję naszych przedsiębiorstw, gospodarki oraz za losy pracowników, 

przekazujemy niniejszy wspólny apel dotyczący przedłużenia możliwości zwolnienia 

z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro 

i małych przedsiębiorców z 3 miesięcy na okres 6 miesięcy.  

Sytuacja kryzysowa spowodowana przez pandemię koronawirusa szczególnie 

mocno uderzyła zwłaszcza w mikro i małych przedsiębiorców działających w branżach, 

których ograniczenia wynikające z ochrony epidemicznej bezpośrednio dotknęły. 

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy przez ostatnie miesiące nie mogli prowadzić 

działalności gospodarczej, nadal doświadczają trudności, aby osiągnąć poziom 

przychodów gwarantujący płynność finansową. Wielu przedsiębiorców zostało 
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zobligowanych do podjęcia działań na rzecz ochrony sanitarnej dostosowujących ich 

firmy do wymogów bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego. Przekłada się to na 

kolejne obciążenia kosztowe dla tych firm, jednocześnie powodując również spadek 

przychodów z uwagi na takie wymogi jak zachowywanie odstępów fizycznych, 

obniżanie możliwości w zakresie obsługi klienta itp. Z docierających do naszych 

organizacji sygnałów oraz bazując na badaniach ankietowych jakie realizujemy wśród 

przedsiębiorców, największym problemem w okresie ponownego rozruchu firm są 

obciążenia stałe, w tym zwłaszcza składki na ubezpieczenia odprowadzane do ZUS.  

W ocenie środowiska przedsiębiorców oczekiwaną pomocą dla mikro i małych 

firm byłoby przedłużenie obowiązywania wspomnianego zwolnienia (odpowiednio  

w wysokości 100 % lub 50 %) z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS 

stosowanego w odniesieniu do marca, kwietnia i maja, na okres kolejnych 3 miesięcy. 

Szczególnie jest to istotne w okresie sezonu turystycznego, gdyż wielu mikro i małych 

przedsiębiorców różnych branż jest bezpośrednim beneficjentem okresu wakacyjnego. 

Odroczenie o kolejne 3 miesiące obowiązku regulowania obciążeń z tytułu składek ZUS 

pomoże firmom odbudować straty poniesione w okresie pandemii.  

Mając powyższe na względzie, apelujemy o wprowadzenie zapisów 

ustawowych rozszerzających obowiązujące przepisy o zwolnieniu dla mikro i małych 

przedsiębiorców z obciążeń ZUS-owskich z 3 miesięcy do 6 miesięcy w ramach 

kolejnej tarczy antykryzysowej. 

 

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 
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⎯ 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 Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski 

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego 

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów województwa pomorskiego 

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin 

województwa pomorskiego  

 


