
                                                                                                                             
 
 

 
 

 
 

 

Stanowisko Zarządu Konfederacji Lewiatan 

26 marca 2020 r. 

 

Ratujmy miejsca pracy! 

Bez pomocy rządu, za kilka dni zacznie się fala zwolnień. 

 

Sytuacja polskich pracowników i przedsiębiorców jest dramatyczna! Z badania 

Lewiatana wynika, że 69% pytanych firm planuje redukcje zatrudnienia. Prawie 

połowa, jeżeli nie otrzyma wsparcia od państwa, będzie zmuszona zwalniać 

pracowników w ciągu trzech tygodni. 55% już dziś odczuwa bardzo poważnie 

skutki pandemii. W tej sytuacji Rząd musi działać skutecznie i błyskawicznie. 

 

Projekt tzw. Tarczy Antykryzysowej wciąż nie jest odpowiedzią na realne potrzeby 

przedsiębiorców. Zawiera wiele pozytywnych rozwiązań, ale one nie wystarczą do 

uratowania polskiej gospodarki. Trzeba dużo więcej. Rozmiar pomocy jest za mały, 

a jej otrzymanie ogromnie uzależnione od biurokratycznych procedur, których nie 

można stosować w takiej chwili. 

 

Po pierwsze – pomoc musi trafić do firm do 10 kwietnia. Najbliższe 2-3 tygodnie 

zdecydują o przyszłości dziesiątek tysięcy firm. W najbliższych dniach pracownikom 

trzeba wypłacić wynagrodzenia. Firmy, które dzisiaj są w kłopotach muszą natychmiast 

dostać pomoc. Bez względu na ich wielkość. Wsparcie musi obejmować okres od 13 

marca, gdy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a nie od dnia wejścia w życie 

ustawy. 

 

Po drugie – dziś każdy musi wiedzieć, jaką pomoc otrzyma i jak może działać. 

Potrzebne jest niezwłoczne, jasne zapewnienie rządu, z jakich danin i obowiązków będą 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 
 

zwolnieni przedsiębiorcy, i to od 13 marca 2020 r. Przedsiębiorcom brakuje również 

precyzyjnych informacji na jakich zasadach mogą działać, aby – tu gdzie to możliwe – 

nie zamykać firm.  

 

Po trzecie – stosujmy proste procedury. Pomoc nie może być uzależniona od 

rozbudowanych procedur, oczekiwania na decyzje itp. Musi być dostępna na podstawie 

oświadczenia, które składa przedsiębiorca (weryfikowanego ex post). 

 

Po czwarte – w tarczy musi się znaleźć: 

 zwolnienie na 3 miesiące z danin publicznych, płaconych do ZUS i US, dla 

wszystkich firm przeżywających trudności ekonomiczne w związku ze 

skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości. Konieczna jest 

gwarancja utrzymania uprawnień dla ubezpieczonych. Musi też zapewnić 

możliwość przedłużenia zwolnień na kolejne miesiące. 

 natychmiastowe umożliwienie wszystkim firmom do tego zmuszonym, 

wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 

pracy oraz zagwarantowanie dopłat wynagrodzeń do wysokości połowy 

przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne. Rozwiązanie to musi być wprowadzone bez limitu de minimis, z 

uwzględnieniem pracy tymczasowej, z dwudniowym terminem konsultacji z 

pracownikami, obowiązkiem utrzymania zatrudnienia maksymalnie przez okres 

równy okresowi wsparcia i niezależnie od wielkości firmy. 

 uwolnienie środków z kont split payment VAT i przyspieszony zwrot VAT 

(14 dni), zagwarantowane w przepisach, a nie oddane uznaniowości 

urzędów. 

 

Nie mamy już czasu. Aby uratować miejsca pracy i gospodarkę przed zapaścią, 

potrzebne są natychmiastowe, radykalne i skuteczne działania rządu. Muszą one 



                                                                                                                             
 
 

 
 

 
 

wykraczać daleko poza obecny projekt Tarczy Antykryzysowej. Sama Tarcza musi 

być na bieżąco nowelizowana w kolejnych dniach i tygodniach. 

 

Zarząd Konfederacji Lewiatan 

 


