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Pandemia koronawirusa w niespodziewany i nagły sposób wpłynęła na bezpie-

czeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw. 

Dokładnych skutków, które będą oddziaływały w najbliższych miesiącach na 

stabilność finansową lokalnych firm  nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego nale-

ży w trybie pilnym i optymalnie szerokim zakresie  podjąć szeroko zakrojone działania 

osłonowe dla utrzymania działalności firm i powstrzymania procesu masowych reduk-

cji etatów. 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie oraz Ogólnopolskie Stowa-

rzyszenie Przewoźników zwracają się do Pana Burmistrza o podjęcie działań i inicja-

tyw mających na celu minimalizację skutków pandemii dla lokalnej społeczności. 

Kluczowe jest, aby rozwiązania wprowadzane przez samorząd  miały charakter po-

nadbranżowy, działania powinny być szczególnie odważne i ambitne, tak by możliwe 

było jednocześnie złagodzenie tego gospodarczego szoku, jak i przygotowanie przed-

siębiorstw i firm do szybkiej odbudowy po okresie zapaści. 

Wnioskujemy o podjęcie w trybie pilnym inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta 

w zakresie udzielenia daleko idącego wsparcia dla lokalnego środowiska gospodar-

czego by zachować w maksymalnym zakresie poziom zatrudnienia i sprawności od-

tworzeniowej firm po okresie ustąpienia szczytowego okresu epidemii. 

Niezbędnymi działaniami, jakich oczekują przedsiębiorcy od samorządu miasta są: 

1. Zawieszenie na okres 6 miesięcy poboru podatków od nieruchomości przezna-

czonych na działalność gospodarczą. 

2. Zawieszenie na okres 3 miesięcy podatków od środków zarobkowego transpor-

tu osobowego i ciężarowego. 

3. Obniżenie dla firm o 90% na okres trzech miesięcy- należności z tytułu opłat 

czynszowych i dzierżawnych za lokale będące w zasobach Urzędu Miasta oraz 

Spółek Miejskich. 



Wnioskowane formy wsparcia winny być udzielone w trybie niezwłocznym, 

z uwzględnieniem maksymalnego uproszczenia procedur i bez wyjątków stanowią-

cych uznaniowość urzędniczą, a wydatki samorządu na powyższe cele, w naszej oce-

nie winny być zabezpieczane wnioskowaniem o rekompensaty z środków Skarbu Pań-

stwa. 

Ewentualne kontrole zasadności wsparcia samorządu dla potrzebujących powinny 

odbywać się w okresie po przejściu epidemii. Prostota, szybkość działania  i przejrzy-

stość kryteriów wsparcia muszą być w tym trudnym okresie  niezbędnym elementem 

pozwalającym poszkodowanym przedsiębiorcom na uzyskanie poczucia solidarności 

ze strony korpusu urzędniczego i samorządowego. 

Nie bez znaczenia dla symetryczności kosztów epidemii dla poszczególnych sekto-

rów gospodarki, pracowników i organów samorządowych jest społeczna odpowie-

dzialność współdzielenia się kosztami i skutkami wynikającymi z niemożliwej wręcz 

do oszacowania skali w obecnym czasie - nadchodzącej fali kryzysu gospodarczego. 

Szybka i adekwatna do rozwoju sytuacji reakcja ze strony samorządu zapobiegnie 

niewspółmiernie wyższym kosztom społecznym, związanych z załamaniem gospodar-

czym, bankructwami, likwidacją stanowisk pracy - co w bezpośredni sposób będzie 

rzutowało na budżet miasta (załamanie poziomu danin publicznoprawnych ze strony 

przedsiębiorstw, radykalnie zwiększone wydatki na cele socjalne dla osób bez pracy i 

inne, również dotkliwe straty społeczne). 

Przedsiębiorcy, reprezentowani przez wymienione w preambule niniejszego 

wystąpienia organizacje są żywotnie zainteresowani dialogiem z każdym organem, by 

osiągnąć porozumienie w optymalnym zakresie, pozwalającym na ratowanie sektora 

gospodarczego przed skutkami zbliżającego się kryzysu. 

W obliczu powyższego wnosimy jak na wstępie. 

 

Z poważaniem 


