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Wrocław, 15/04/2020r. 

 
 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Premier Rządu RP 

 

 

DOTYCZY:  Tarcza Antykryzysowa – włoskie przedsiębiorstwa w Polsce 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

nazywam się Simone Granella, jestem Prezesem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Włoskich w Polsce 

– „Confindustria Polonia”, reprezentującego interesy przedsiębiorców z kapitałem włoskim, którzy 

prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, jak również spółki zatrudniającej w Polsce ponad 1000 

pracowników. Chciałbym zgłosić w niniejszym piśmie konkretne propozycje dotyczące usprawnienia 

pomocy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. 

 Stowarzyszenie Confindustria Polonia jest organizacją non-profit i stanowi część największej 

włoskiej konfederacji pracodawców - Confindustria Est Europa, której filie oraz przedstawicielstwa 

są obecne w 12 krajach Europy. Pozwala nam to na wymianę doświadczeń również z Republiką 

Włoską, która jako pierwsza została dotknięta pandemią COVID-19. 

 Celem Stowarzyszenia jest reprezentacja interesów gospodarczych ponad 2000 

przedsiębiorstw produkcyjnym, które generują wymianę handlową o wartości ponad 45 mld PLN. 

 Propozycje usprawnienia Tarczy zebraliśmy od naszych członków, w ramach wymiany 

informacji z innym stowarzyszeniami oraz na podstawie analiz i opinii ekspertów: 

1) wykreślenie z programu rządowego realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju 

warunku posiadania rezydencji podatkowej w Polsce przez beneficjenta rzeczywistego  

Pragniemy podkreślić, że przedsiębiorstwa z kapitałem włoskim, których interesy 

Stowarzyszenie reprezentuje, prowadzą działalność w Polsce poprzez polskie spółki, polskie 

zakłady pracy, inwestycje w infrastrukturę i miejsca pracy w Polsce. Liczba pracowników 

zatrudnionych w tych firmach przekracza  12.000, obrót to 5,4 mld oraz 110 przedsiębiorstw, 

a zarówno ci pracownicy, jak polskie spółki, płacą podatki w Polsce. Nie można tych 

pracowników i pracodawców wykluczyć ze wsparcia w ramach Tarczy, z najważniejszego 

narzędzia wsparcia o wartości 100 mld PLN. Te miejsca pracy są zagrożone, a zakłady pracy 

ponoszą negatywne skutki pandemii COVID-19 bez względu na to, jaką rezydencję ma 

beneficjent rzeczywisty. Bez wsparcia państwa wiele tych firm upadnie. Trudności dotyczą 

zwłaszcza branży samochodowej, AGD, lotniczej. Efekt pozostawienia środków wsparcia  
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w Polsce można osiągnąć przecież w inny sposób niż przez totalne wykluczenie – wystarczy 

doprecyzować ich przeznaczenie na miejsca pracy w Polsce, od których przecież odprowadzane 

są podatki do polskiego budżetu. 

2) uproszczenie pomocy na dofinansowanie pracowników w przestoju  

Ten postulat zgłaszają do Stowarzyszenia wszyscy członkowie. Pomoc z FGŚP jest za mało 

elastyczna w odniesieniu do postoju. Nie jest to tak odczuwalne w wariancie obniżenia etatów, 

ale w przypadku przestoju instrument wsparcia jest kompletnie bezużyteczny, co na pewno 

pokażą dane o złożonych wnioskach do wojewódzkich urzędów pracy. Uważamy, że trzeba 

wprowadzić następujące zmiany: 

a) w przypadku przestoju warunek uprzedniego spadku obrotów nie powinien być 

stosowany, bo sam fakt wprowadzenia przestoju z powodu COVID-19 jest 

wystarczający, by stwierdzić, że wsparcie jest potrzebne (firmy zmuszone do przestoju 

muszą czekać na spadek obrotów gospodarczych, choć pomoc jest już niezbędna, a 

tymczasem wsparcie bez przeszkód otrzymują firmy bez przeszkód działające, które spadek 

obrotów miały w okresie styczeń 2020-grudzień 2019, kiedy w ogóle nie było w Europie 

COVID-19); 

b)  w przypadku przestoju warunek porozumienia ze związkami albo przedstawicielem 

załogi nie powinien być stosowany, bo potrzebna jest szybkość działania, a warunek 

podpisania porozumienia blokuje przyznanie pomocy (limit obniżenia wynagrodzenia do 

samodzielnej decyzji pracodawcy bez takiego porozumienia może być mniejszy niż obecne 

50%), taka opcja była w pierwszym projekcie rządowym Tarczy i to była bardzo dobra 

propozycja, do której należy wrócić; 

c) w przypadku przestoju warunek obniżenia wynagrodzenia nie powinien blokować 

pomocy dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem (obecnie dofinansowanie nie 

jest przyznawane z FGŚP, gdy na postoju jest pracownik z minimalnym wynagrodzeniem, 

bo nie można mu wypłacić obniżonego wynagrodzenia, co jest absurdalne, bo ich 

wynagrodzenia pozostają bez dofinansowania – z FGŚP powinno być dofinansowanie 

również dla pracowników z minimalnym wynagrodzeniem); 

d) należy podnieść kwotę dofinansowania wynagrodzenia w okresie przestoju, gdyż 1300 

PLN to kwota zbyt niska, w innych państwach europejskich dofinansowanie jest wyższe; 

e) w okresie przestoju - oprócz dofinansowania z FGŚP wynagrodzeń – pracownicy 

objęci przestojem powinni być zwolnieni ze składek na ubezpieczenia oraz podatku 

PIT, by netto nie tracili na obniżce wynagrodzenia (mechanizm wypłaty dofinansowania 

wynagrodzeń z jednej „kieszeni” państwa i przekazywania niemal identycznych środków 

do drugiej „kieszeni” jako PIT i ZUS ekonomicznie jest nieefektywny, bo pracownicy nie 

odczuwają realnego wsparcia, tylko straty w postaci obniżonego wynagrodzenia i jeszcze 

danin publicznych, co budzi niezadowolenie społeczne, zamiast satysfakcję z Tarczy 

państwa); 
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f) mechanizm dofinansowania wynagrodzeń na przestoju powinien być elastyczny, tj. 

umożliwiać wielokrotne jego stosowanie nawet na krótsze okresy tygodniowe (np. 

przez łącznie 3 miesiące w 2020 roku, bez obecnego wymagania ciągłości). 

g) rezygnacja z zasady pierwszeństwa rozpatrywania wniosków złożonych wcześniej, co 

może prowadzić do zatorów w ich rozpoznawaniu i szybkiego udzielania wsparcia. 

3) zwolnienie pracowników w sektorze MŚP przez 3 miesiące z całości składek na 

ubezpieczenie i z podatku dochodowego PIT 

W ramach tzw. Tarczy 2.0 przewidziane jest zwolnienie z 50% składek na ubezpieczenie dla 

płatników zatrudniających do 49 ubezpieczonych. Efekt ekonomiczny tego wsparcia jest mało 

odczuwalny, skoro pracownicy muszą opłacić pozostałe 50% i podatek PIT. Konieczne jest 

rozszerzenie zwolnienia na 100% składek i PIT pracowników, a także na średnie 

przedsiębiorstwa. Przy takim zwolnieniu większość nie powinna potrzebować wsparcia w 

postaci dofinansowania wynagrodzeń. 

 

Mam nadzieję, że powyższe postulaty zostaną wzięte pod uwagę, gdyż są rzeczywistym głosem 

przedsiębiorców, którzy mają problemy w obliczu nieprzewidzianej i gwałtownej pandemii. 

Rozwiązania jakie proponuje Tarcza, niewątpliwe dobre dla części przedsiębiorstw, znaczną grupę 

przedsiębiorstw pozostawia poza wsparciem potrzebnym do ratowania miejsc pracy, lub zapewnia to 

wsparcie z opóźnieniem, które niweczy efekty. Czas jest tu elementem o niezwykle ważnym 

znaczeniu, dlatego też należy wyeliminować wszystkie biurokratyczne procedury. Środki powinny 

zostać wypłacone bezzwłocznie (nie można czekać na spowolnienie lub na skomplikowany 

mechanizm spadku zysków i obrotów w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Przedsiębiorcy chcą 

utrzymać pracowników, ale bez wsparcia staną się ofiarami COVID-19, co zmusi do zwolnień 

naszego kapitału ludzkiego, który w konsekwencji obciąży system publiczny. Dla zwolnionych 

pracowników nie będzie miało żadnego znaczenia, gdzie rezydencję podatkową miał beneficjent 

rzeczywisty ich byłego pracodawcy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 
Simone Granella 

   Prezes 

 
Wrocław ul. Wawrzyniaka 6  

53-022 Polska 

 


