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Warszawa, dnia 31.03.2020 r. 

Szanowny Pan Premier 

Mateusz Morawiecki 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 

 

Szanowny Panie Premierze, 

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego 

istniejącą od 1996 roku i zrzeszającą ponad 150 firm z branży budownictwa stalowego. 

Wśród członków Izby są nie tylko wytwórnie i zakłady montujące konstrukcje stalowe, ale 

także dostawcy urządzeń i maszyn przemysłowych, producenci i dystrybutorzy farb 

antykorozyjnych, ocynkownie, a także przedsiębiorstwa dostarczające specjalistyczne 

oprogramowanie dla branży. Można więc powiedzieć, że członkowie PIKS stanowią znaczący 

fragment całego rynku budowlanego w Polsce. 

Z związku z obecną, trudną sytuacją, firmy członkowskie PIKS wyrażają głębokie 

zaniepokojenie skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego 

chorobę COVID-19. Już dziś można z dużą pewnością powiedzieć, że kryzys gospodarczy,  

z którym mamy do czynienia obecnie, będzie się nasilać  i prowadzić do recesji. Oznacza to, że 

naszą branżę czeka fala zwolnień, bankructw i niewypłacalności. W związku z powyższym 

zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie stanowczych działań, które pozwolą 

zminimalizować negatywne skutki pandemii: 

 Zwolnienie firm i ich pracowników z obowiązku płacenia składek do ZUS, 

(zamiast proponowanego wcześniej odroczenia płatności); 

 Zwolnienie na najbliższy kwartał całkowicie (w zależności od procenta 

utraconych dochodów) z następujących opłat: CIT, PIT, PFRON, Fundusz Pracy; 

 Zawieszenie przepisów dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych i 

Pracowniczych Programów Emerytalnych; 

 Zawieszenie obowiązku wdrożenia struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego 

VAT; 

 Zwolnienie z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w 

związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie 
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COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez 

przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej; 

 Zapewnienie przedsiębiorcom środków na pokrycie wydatków i szkód 

związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze 

publiczne związanych z walką z koronawirusem. Wprowadzenie dla 

przedsiębiorców analogicznych dotacji na walkę z konsekwencjami kryzysu 

jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia; 

 Pokrycie w 50% przez Skarb Państwa kosztów pracodawcy związanych z 

decyzją o zawieszeniu działalności firmy przez inspektora pracy lub 

inspektora sanitarnego; 

 Ograniczenie czasu zwolnienia lekarskiego za pośrednictwem telefonu do 5 

dni. Jeśli po tym terminie stan zdrowia pracownika się nie poprawi, 

pracodawca powinien mieć prawo kierować pracownika do lekarza by 

wykonać niezbędną diagnostykę i na tej podstawie kontynuować zwolnienie; 

 Przejęcie przez Państwo kosztu zwolnienia chorobowego przez pierwsze 33 

dni; 

 Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i umożliwienie 

tworzenia banku godzin pracowników na wzór niemiecki czy szwajcarski. 

Umożliwi to wysyłanie pracownika do domu, płacenie tzw. godzinówki i 

tworzenia ujemnych godzin, które przy lepszej koniunkturze można 

skompensować bezpłatnymi nadgodzinami; 

 Umożliwienie wysyłania pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy; 

 Umożliwienie pracownikom szybkiej diagnostyki medycznej pod kątem 

COVID-19 na koszt pracodawcy; 

 Utworzenie mechanizmu prawnego, pozwalającego na częściowe odbiory 

robót budowlanych oraz uzyskanie za nie wynagrodzeń. Firmy, które 

wykonały część kontraktów, w tym kontraktów rządowych, powinny móc 

uzyskać za nie zapłatę, mimo iż obecne zasady obligują do wypłacenia 

środków dopiero po wykonaniu 100% kontraktu; skrócenie terminu płatności 

do 14 dnia 

 Przejęcie przez budżet państwa spłatę oprocentowania pożyczek dla firm  

w trudnej sytuacji na skutek pandemii; 

 Wprowadzenie szybkiej ścieżki upadłościowej, z osłonowym wsparciem 

pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

 Umożliwienie odliczania straty poniesionej z działalności gospodarczej w 

danym roku od dochodów osiągniętych w następnych pięciu latach; 

 Umożliwienie swobodnego przemieszczania się przez granicę w obie strony 

kluczowych osób w firmie będących obcokrajowcami, których specyfika pracy 



tego wymaga, w celu zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania firmy 

(zakładu); 

 Skrócenie do tygodnia czasu na wydawanie pozwoleń na pracę dla 

cudzoziemców oraz automatycznie ich przedłużanie po zakończeniu ważności 

zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na 

warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, w celu 

zapewnienia pracowników; 

 Umożliwienie wojewodom wszczynania postępowań pobytowych 

cudzoziemców bez konieczności ich osobistego stawiennictwa w urzędzie 

wojewódzkim. Zmiana mogłaby polegać na uznaniu, że brak osobistego 

stawiennictwa cudzoziemca i okazania oryginału paszportu nie jest brakiem 

formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić w toku postępowania, aż do 

dnia wydania decyzji przez wojewodę; 

 Wprowadzenie możliwości elektronicznego składania wniosków pobytowych 

przez cudzoziemców. W kontekście ograniczonych teraz możliwości 

przemieszczania się, problematyczne może być nawet wysłanie wniosku 

pobytowego za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 Zawieszenie konieczności przeprowadzania przez podmioty powierzające 

wykonywanie pracy cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w 

sprawach o pobyt i pracę oraz o zezwolenia na pracę typu A informacji 

starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na 

lokalnym rynku pracy; 

 Uznanie pracy cudzoziemca na terenie RP za legalną przez rok od dnia końca 

ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania 

pracy, na rzecz tego samego podmiotu i na warunkach nie gorszych niż 

określone w tych dokumentach, bez konieczności spełnienia obowiązujących 

dzisiaj ograniczeń dot. formy wykonywania pracy oraz jej okresu; 

 Przesunięcie terminów obowiązku dematerializacji akcji na 01.01.2022 oraz 

terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok do 30.09.2020; 
 Zawieszenie wydanych dotąd terminów sądowych; 
 Zaniechanie poboru podatku od nieruchomości przez 6 miesięcy; 

 Uruchomienie funduszu pomocowego i gwarancji państwowych dla banków, 

które będą przeznaczone na udzielanie niskooprocentowanych kredytów 

pomocowych; 

 Wydłużenie rozliczenia projektów realizowanych ze środków unijnych poza 

30 czerwca; 

 Podanie do publicznej wiadomości sposobu zagospodarowania 7,4 mld euro 

funduszy z Unii Europejskiej, co jest kluczowe z punktu widzenia wszystkich 

obywateli; 
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 Odblokowanie środków finansowych zgromadzonych przez podatników na 

wydzielonym rachunku VAT;  

 Wyłączenie ze stosowania zasad naliczania odsetek ustawowych za 

opóźnienia w transakcjach handlowych a także rekompensat za koszty 

odzyskiwania należności o których mowa w ustawie o  przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Jestem przekonany, że wciąż możemy zminimalizować negatywne skutki zbliżającego 

się kryzysu, które dotknie wszystkie gałęzie gospodarki. Będzie to jednak możliwe tylko dzięki 

stanowczemu działaniu Państwa oraz przeznaczeniu na ten cel odpowiednich środków 

finansowych pozwalających zarówno najmniejszym jak i największym przedsiębiorcom na 

płynność działania. 

 

Z poważaniem, 

 

 

Zbigniew Barłóg 

Prezes Izby 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju 
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