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Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Stawiamy sobie za cel bycie najlepszym możliwym reprezentantem polskich
przedsiębiorców. Bycie waszym rzecznikiem w Sejmie, ale również w Europarlamencie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem 
i zarazem zobowiązaniem. Od ponad roku polskie firmy borykają się z największym doświadczeniem od czasu zakończenia 
II wojny światowej; z kryzysem, który całkowicie uniemożliwia im działanie. Od roku, jako Koalicja Polska, staramy się im
pomagać. 
Nasza filozofia opiera się na stwierdzeniu, dla mnie, jako lekarza, bardzo bliskim, „przede wszystkim nie szkodzić”. Jeżeli
władza państwowa nie będzie szkodzić to już będzie duża pomoc dla przedsiębiorców. Kolejnym naszym założeniem jest
wspieranie tych, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, utworzyli miejsca pracy i mimo trudności chcą dalej swoją działalnością
wspierać wzrost gospodarczy w Polsce. 
Nie możemy tylko krytykować czy odnosić się do propozycji rządzących. Musimy tworzyć i promować swoje rozwiązania – tak
funkcjonuje racjonalna opozycja. Stąd nasz Pakt dla Przedsiębiorców i nasze zobowiązanie dotyczące jasności prawa oraz
sprawiedliwego rozdysponowywania środków europejskich. 
Wiem, że dla wielu przedsiębiorców wielką bolączką jest stabilność prawa. Brak przewidywalności; zmiany, które zaskakują;
zmiany, które są nieprzemyślane i wynikają z decyzji politycznych, a nie merytorycznych. I tutaj nasze twarde zobowiązanie:
wprowadzanie zmian prawnych musi następować z rocznym wyprzedzeniem. Ten rok na przygotowanie jest absolutnie
konieczny. Naszym credo jest także to, aby środki z Unii Europejskiej trafiały w większości do prywatnych przedsiębiorców,
dlatego też jest to preambuła do naszych zobowiązań względem przedsiębiorców. 
Dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli we wszystkich naszych konsultacjach online. Dzięki tym spotkaniom widzimy
realne efekty naszych działań. Złożyliśmy do Sejmu i Senatu szereg ustaw. Duża część z nich zakończyła się sukcesem, co nie
jest takie oczywiste dla roli partii opozycyjnej. Jednak nasz zdrowy rozsądek i dobre projekty zwyciężają. Chciałbym, abyśmy
dalej tworzyli przestrzeń do rozmowy, abyśmy tworzyli miejsce, w którym możemy swobodnie dyskutować i przekazywać
wspólnie wypracowane wnioski na poziom legislacyjny. Proszę Was o otwartą debatę, o stawianie wniosków, o wasze
obserwacje. Mamy tą ogromną ambicje, by być reprezentantem polskich przedsiębiorców i ambasadorem inwestycji w Polsce.
Możemy to zrobić tylko z Wami, tylko w trybie dialogu społecznego. 

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
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2. PAKT DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

1.      Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

2.      Stabilne prawo dla przedsiębiorców – zmiany 

w zasadach prowadzenia działalności z minimum rocznym

wyprzedzeniem

3.      Wprowadzenie ustawy odszkodowawczej za nielegalny

lockdown, trzecia tarcza PFR

4.      Ograniczenie biurokracji: 

– jeden wniosek – jedna strona

– e-dokumenty 

– mniej uciążliwych kontroli i obowiązków

sprawozdawczych

5.      Żadnych nowych podatków przez minimum dwa lata od

końca pandemii

6.      Powszechny Samorząd Gospodarczy 

7.      Chorobowe na koszt ZUS 

8.      Żadnych nowych obostrzeń dla zaszczepionych 

i ozdrowieńców – weryfikacja przez aplikację

9.      Skrócenie czasu postępowań odszkodowawczych 

10.     Szybka ścieżka skargi na urzędnika 

i odpowiedzialność za złe decyzje 



KONFERENCJA Z PRZEDSIĘBIORCAMI
CYTATY UCZESTNIKÓW3.

14 czerwca 2021r. w Senacie RP z inicjatywy ludowców odbyła się debata programowa „Pakt
dla przedsiębiorców” z udziałem parlamentarzystów oraz przedstawicieli przedsiębiorców. 

Naszej filozofia opiera się na stwierdzeniu, dla mnie bardzo bliskim,

„przede wszystkim nie szkodzić”. Jeżeli władza państwowa nie
będzie szkodzić to już będzie bardzo mocno pomagać. Jeśli nie
będzie wchodzić z butami i żądać sprawozdawczości co dwie
godziny czy setek fomularzy wypełnianych przez
mikroprzedsiębiorców to już będzie dużo lepiej.

Władysław Kosiniak-Kamysz 
Prezes Koalicji Polskiej – PSL, UED, Konserwatyści

Często słyszę pytanie: „Czemu wolnorynkowi, postępowi liberałowie
razem z konserwatystami, chadekami i ludowcami tworzą Koalicję
Polską?”. Ponieważ niezależnie od rozmaitych różnic
światopoglądowych łączą nas dwie podstawowe rzeczy: szacunek
dla państwa i szacunek dla przedsiębiorczości. 

Michał Kamiński
Wicemarszałek Senatu

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw dostał gigantycznie 

w skórę przez pandemię. Dla wielu przedsiębiorstw, mimo tarcz,
okres ten zakończył się bankructwem. Te, które przetrwały muszą
odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Trzeba ich wesprzeć,

ponieważ to właśnie mali i średni przedsiębiorcy generują
większość dochodu narodowego. 

Przedsiębiorcy nie są naiwni, potrzebują konkretów. Muszą
zobaczyć stabilność otoczenia prawnego. Muszą zobaczyć, że
celem władzy nie jest „janosikowe” łupienie ich – tak, jak to
zapowiada Polski Ład. Składka zdrowotna nie pójdzie, tak jak to
obiecuje rząd, na służbę zdrowia, a na łatanie dziury budżetowej.

Wojciech Warski
Szef Rady Gospodarczej przy Koalicji Polskiej



Dzisiaj wiemy, że ten projekt pomocy, który był budowany przez
ostatni rok przez stronę rządową, w wielu miejscach nie zdał
swojego egzaminu. System oparty m.in. o kody PKD ukazał się
ułomny. Nie pomyślano również o sytuacji nowopowstałych firm czy
tych, które miały jakieś drobne zaległości finansowe w ZUS. Ich
sytuacja z dnia na dzień stała się dramatyczna. 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ustawa odszkodowawcza
przygotowana przeze mnie i senatorów PSL zostanie przyjęta. Jest
to dobry i potrzebny projekt. Dziękuję panu prezesowi 
i parlamentarzystom z Koalicji Polskiej za wsparcie przy pracach
nad nim i trzymam kciuki, że zostanie on jak najszybciej przyjęty na
plenarnym posiedzeniu Sejmu. 

Krzysztof Kwiatkowski
Senator RP

Naczelną zasadą Koalicji Polskiej jest dialog. Dlatego też tworzymy
ku temu przestrzeń. Bardzo zależy nam na tym, żeby wszyscy ci,
którzy chcą zabrać głos zostali wysłuchani, a nasze działania już od
wielu miesięcy udowadniają, że nie tylko słuchamy, ale i słyszymy.

Efektem naszych konsultacji jest kilka złożonych ustaw, poprawek
czy interpelacji. 

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Koordynator ds. programu Koalicji Polskiej

Pandemia pokazała nie tylko wszystkie problemy polskiej
przedsiębiorczości, ale także jak ważne, a w naszej rzeczywistości
fatalne, są relacje między przedsiębiorcami a państwem. 

Pandemia ukazała to w całej swojej okazałości. 
Stabilność prawa już od wielu lat jest problemem legislacji 
i polskich elit rządzących. Wynika to z braku konsultacji
społecznych. Polska stoi na czele Unii Europejskiej pod względem
negowania procesu konsultacji społecznych.

Andrzej Malinowski
Prezydent organizacji Pracodawcy RP



Przeżyliśmy. Przeżyliśmy tylko i wyłącznie dzięki przedsiębiorcom,

dzięki lojalności naszych pracowników, ale teraz musimy pomyśleć
o tym, co będzie za pół roku, co będzie za rok. Dlatego liczymy na
Was, że pomożecie nam perspektywicznie ustawowo, żeby ludzie
nie odpływali z branż najbardziej dotkniętych pandemią.

Potrzebujemy fali, która pobudzi rozwój zamkniętych branż. Druga
sprawa to stabilność prawa, która jest niezbędna dla
przedsiębiorców. Nie możemy co dwie minuty zmieniać reguł gry. 

W sytuacji, kiedy państwo nie staje na wysokości zadania i nie
wspiera przedsiębiorców, nie rozmawia z nimi, nie można
zapomnieć o Powszechnym Samorządzie Gospodarczym. Musi stać
się to głównym tematem debaty publicznej po pandemii. 

Piotr Zygarski
Założyciel grupy Opór

Również z pozycji samorządowca i przedsiębiorcy mam poczucie,

że tych konsultacji społecznych jest za mało, dlatego cieszę się, że
mogę być dzisiaj z Państwem. Poza niedoborem pracowników, co
jest oczywiście racją, powinniśmy zaakcentować problemy 

z deficytem jeśli chodzi o edukację w szkołach zawodowych 

i technikach. Doświadczonych pracowników ubywa, bo przechodzą
na emerytury, a młodych nie ma.

Zgadzam się ze stwierdzeniem prezesa Kosiniaka-Kamysza, że
najważniejsze jest to, żeby nie przeszkadzać przedsiębiorcom. Mam
nadzieję, ze jesteśmy na etapie, kiedy przedsiębiorcy nie są już
traktowani jak przysłowiowi krwiopijcy – jako ten najgorszy
element rynku. To przedsiębiorcy dają pracę, płacą podatki i dają
możliwość rozwoju całemu naszemu państwu. 

Agnieszka Rupniewska
Przedsiębiorczyni, prawniczka, przewodnicząca Klubu Radnych

Koalicji Obywatelskiej Nowe Zabrze 

Mamy bardzo dynamiczną sytuację na arenie międzynarodowej do
której musimy się dostosować. I tutaj ogromna rola ustawodawstwa
krajowego. Potrzebujemy zabezpieczenia wspólnego europejskiego
rynku, co czynimy, np. w zakresie szczepionek, ale także absolutnie
konieczne jest takie zabezpieczenie w ujęciu krajowym. Państwo
powinno aktywnie spełniać swoją rolę wobec potrzeby tworzenia
infrastruktury handlowej i wsparcia eksportu. 

Czesław Siekierski
Poseł na Sejm RP Polskiego Stronnictwa Ludowego



Wiele branż zostało błędnie skategoryzowanych, jeśli chodzi 
o lockdown i proces zamykania. Tak, to prawda, że przemysł 
i handel przeszedł po plecach usług. To usługi były w głównej
mierze zamknięte. Oglądaliśmy obrazki tłumów w galeriach
handlowych lub sklepach spożywczych, a w choćby klubach fitness,
gdzie spokojnie możny było utrzymać dystans społeczny, nie
widzieliśmy nikogo. 

Rząd wiele razy wykazał się niezrozumieniem względem tego, czym
jest branża fitness: nie wiedział ile jest takich klubów w Polsce, ilu
pracowników zatrudnia nasza branża. Nie zna specyfiki pracy
naszego sektora i nie rozumie, że jesteśmy branżą prozdrowotną, 

a nie rozrywkową. 

Polski nie stać na lockdown, tylko na reżim sanitarny. Powtarzamy
to od samego początku. Nasza branża przez błędną kategoryzację
straciła 6 mld zł. Mogliśmy spokojnie działać, mogliśmy spokojnie
być otwarci, ale rząd skategoryzował nas inaczej. Co więcej, nasz
sektor tylko w 15% mógł skorzystać z Tarczy PFR przez zawarte 

w niej kwalifikacje. 

Tomasz Napiórkowski
Przedstawiciel branży fitness 

Od początku tworzenia Koalicji Polskiej opieraliśmy się na polskich
przedsiębiorcach i ludziach ciężkiej pracy, konstruując to miejsce
dialogu. Cieszę się, że to zostało miejscem dialogu i że to
kontynuujemy. Bardzo ważne jest to, co padło dzisiaj wiele razy:

niech państwo nie przeszkadza. Fakt, że powtarzamy to tyle razy
świadczy o tym, że tak nie jest, że państwo właśnie przeszkadza
 i ogranicza. 

To właśnie przedsiębiorcy, ich ciężka praca, ich pieniądze
będą wyciągać Polskę z kryzysu, który na pewno nadejdzie. Ten
ogrom pracy zasługuje na szacunek i dialog. A niestety obecny
język debaty publicznej burzy jakikolwiek wzajemne zaufanie 

i współpracę ludzi pracujących – pracowników, pracodawców 

i państwa. 

Agnieszka Ścigaj
Posłanka na Sejm RP Koła Poselskiego Polskie Sprawy

Straty, jakie ponieśli hotelarze w stosunku do roku 2019 to przedział
75-95%. Natomiast pomoc z Tarcz rządowych to ok. 30-35%. Jak
się utrzymać w takiej sytuacji, zakładając brak redukcji
pracowników? 

Bożena Szok
Prezes Stowarzyszenia Hoteli Historycznych w Polsce



Aby zmienić pewne rzeczy na lepsze, aby wprowadzić zmiany
potrzebna jest ciągłość. Ciągłość strategicznego podejścia do
gospodarki. Ciągłość, która nie zmienia się z kolejnymi wyborami.
Ciągłość, która nie zmienia się wraz z nowymi ministrami. Brak tej
ciągłości, brak wizji realizowanej przez kolejne rządy jest dla Polski
fatalna. W wielu aspektach jesteśmy opóźnieni nawet o 20 lat. 
Przerażające jest z punktu widzenia przedsiębiorców, że co chwila
ktoś coś nowego wymyśla. Jakieś perpetuum mobile, które ma
świetnie funkcjonować; jakiś fantastyczny pomysł, który ma
otwierać drzwi, które w innych krajach już dawno są otwarte. Do
tego dobudowuje setki aktów prawnych, które utrudniają
funkcjonowanie. I na koniec dnia okazuje się, że kompletnie nic to
nie daje, bo za 2-3 lata przychodzi ktoś inny i burzy całą tę
koncepcję.

Andrzej Gantner
Prezydent Polskiej Federacji Producentów Żywności

Branża targowa w tej chwili, co 10 sekund powiększa swoją stratę 

o 1000 zł. Minister Niedzielski pozwolił na jej iluzoryczne
odmrożenie na początku czerwca, ale w rzeczywistości wygląda to
tak, jakbyśmy pozwolili działać salonom fryzjerskim, ale
jednocześnie zakazali im używania nożyczek i maszynki do golenia. 

Chciałbym, żeby pan premier odpowiedział dlaczego do tej pory
nie została wdrożona Tarcza PFR 2.0 dla przedsiębiorstw z branży
targowej. Według naszych kolegów z Międzynarodowego
Stowarzyszenia Organizatorów Targów na przeszkodzie stoją
przedsiębiorstwa państwowe jak PLL LOT i kopalnie państwowe,

które zostały włączone do tej Tarczy. Przez to inne branże nie mogą
liczyć na wsparcie płynące z Tarczy PFR 2.0. 

Paweł Montewka
Przedstawiciel Komitetu Obrony Branży Targowej

Myślę, że najważniejszą z przyświecających nam idei jest
wprowadzanie zmian, które będą korzystne; które będą pobudzały
gospodarkę i będą proprzedsiębiorcze. Przedsiębiorcy nie mają
dziś pewności, co do otoczenia prawnego i nękani są zbyt
rozbudowaną biurokracją. Tak naprawdę stawia się ich przed
tragicznym dylematem: „czy mam złożyć wniosek o interpretację?”.

Przedstawiam stan faktyczny, mówię o swoich bolączkach, proszę 

o pomoc, narażając się jednocześnie na kontrolę. W takiej
rzeczywistości funkcjonują przedsiębiorcy. 

Piotr Podgórski
Radca prawny, przedstawiciel Przedsiębiorcy PL



W Pakcie dla Przedsiębiorców znalazło się wiele ważnych punktów.
Oczywiście można by tak dopisywać i dopisywać kolejne postulaty,
ale najważniejsze jest to, żeby rozmawiać i pokazać jaki jest
problem. Miejmy nadzieję, że będzie to iskra stanowiąca początek
czegoś nowego. 
Lockdown i zamknięcie gospodarki da negatywne efekty dopiero 
w przyszłych latach. To nie tak, że przeszliśmy już najgorszy okres,
zapominamy i działamy dalej. Wiele mikro i małych przedsiębiorstw
zbankrutowało i już nigdy się nie podniesie. 
Przykre jest to, że Polskę się dzieli. My, przedsiębiorcy jesteśmy
nazywani „wyzyskiwaczami” i „złem koniecznym”, ale to my – mikro
i mali przedsiębiorcy – jesteśmy filarem gospodarki. Pracujemy po
to, żeby Polska mogła się rozwijać, a to dzielenie Polaków, które od
kilku lat jest domeną rządu, bezpośrednio w nas uderza szczególnie
w tych bardzo trudnych czasach pandemicznych. 
Życie przedsiębiorcy w Polsce to ciągły slalom między
przeszkodami stawianymi przez rząd. To strach przed urzędnikami 
i lęk przed ich karami. To plątanina w labiryncie wykluczających
się przepisów. To walka o byt naszych rodzin i o przetrwanie firmy.
Czy tak ma wyglądać życie?

Łukasz Malczyk
Prezes Unii Polskich Przedsiębiorców

Czynnikiem rozwojowym są inwestycje prywatne. Państwo zawsze
może zainwestować, np. poprzez KPO, poprzez inne środki czy
możliwość dodrukowania pieniądza. Natomiast od przedsiębiorstw
zależy dobrobyt. Pewnym aktem desperacji jest to, że oczekujemy
od niego przestrzegania zasady „primum non nocere”. 

Państwo w tej chwili tylko pogłębia systemowy chaos. Dawno już
przekroczyło granice takiego sformułowania „radosnej twórczości
legislacyjnej” – ona już dawno przestała być radosna. 

To, co zostało zapisane w skomplikowanym, niejasnym systemie
podatkowym w Polskim Ładzie to wielkie cerowanie. Cerowany jest
system podatkowy czasem nazywany nawet Frankensteinem. To nie
jest „ład”, to jest łatka na łatce. I to nas bardzo martwi. W jakim
państwie my żyjemy? Jak to ma funkcjonować?

Paweł Wojciechowski
Wiceprezydent Pracodawców RP

Trzeba zwrócić uwagę na pewność prawa, a zwłaszcza na
pewność prawa podatkowego. Dzisiaj wielokrotnie powtarzamy
podczas naszego spotkania o konieczności przewidywalności, 
o  n iewprowadzan i u  nowych ,  doda tkowych  obc iążeń ,  

o niekomplikowaniu sytuacji przedsiębiorców. To zdecydowanie
powinno być priorytetem. 

Grzegorz Baczewski
Dyrektor generalny konfederacji Lewiatan 



Co czwarta osoba zatrudniona w Polsce funkcjonuje tak naprawdę
w formule zatrudnienia, która wyklucza ich prawo do urlopu.

Zarówno rolnicy jak samo-zatrudnieni czy osoby pracujące na
„umowach śmieciowych” nie są uwzględniani w kodeksie pracy, nie
mają przywilejów ochrony pracowniczej, ich świadczenia
emerytalne czy rentowne są minimalne, nie mają oni reprezentacji
prawnej. Są to po prostu osoby wykluczone spod opieki państwa.

Witold Solski
Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Wielkopolska

Od kiedy nastąpiła „dobra zmiana” zamiast zająć się poprawą
pracy urzędników skarbowych, zaczęto skupiać się na daniu im jak
największych uprawnień. Dlatego pamiętajmy o konieczności
przywrócenia uwagi między przedsiębiorcą a urzędnikiem, bo w tej
chwili jak rozmawiamy z przedsiębiorcą i pytamy go, kto jest
najsilniejszym człowiekiem w państwie to odpowiedź jest prosta:

400 naczelników urzędów skarbowych.

Krzysztof Jędrasik
Członek rady programowej i rzecznik prasowy stowarzyszenia

Niepokonani 2012, członek rady przedsiębiorców przy RMiŚP

KONSULTACJE
PSL jest rzecznikiem polskich przedsiębiorców w parlamencie.
Na początku listopada 2020r. uruchomiliśmy ośrodek konsultacji społecznych PSL
dostępny pod adresem konsultacje@psl.org.pl. Od tego czasu, co tydzień spotykamy
się z przedstawicielami różnych branż, aby słuchać ich głosu i reprezentować je w
Sejmie.
Do tej pory, w konsultacjach wzięło udział już przeszło 500 przedsiębiorców. Koalicję
Polską reprezentowali: prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, posłowie, senatorowie 
i europosłowie PSL, a także prawnicy i konstytucjonaliści. 

mailto:konsultacje@psl.org.pl


4. NASZE 

USTAWY

VAT DLA GASTRONOMII OBNIŻONY DO 5%
Co wprowadza ustawa?

Dzięki naszej ustawie przedsiębiorcy zostaną odciążeni z części kosztów, które muszą
ponosić prowadząc działalność gospodarczą niezależnie od okoliczności, w których
funkcjonują.
Dla kogo?

Jest to pomoc skierowana do właścicieli lokali gastronomicznych, którzy w wyniku pandemii
zostali zmuszeni do zamknięcia swoich lokali.
Uzasadnienie:

Chcemy pomagać polskim przedsiębiorcom w tym trudnym czasie pandemii. Obniżka stawek
VAT byłaby nieocenionym wsparciem dla małych i średnich firm, które nie mogą prowadzić
swojej działalności tak jak robiły to do tej pory. Idźmy za przykładem wielu europejskich
państw, które ujednoliciły i obniżyły stawki VAT w swoich krajach w ramach wsparcia dla
gastronomii.

KOSZTY ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO OD
PIERWSZEGO DNIA ZWOLNIENIA PONOSZONE
PRZEZ ZUS
Co wprowadza ustawa?

Świadczenia przysługujące pracownikowi już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego
będą finansowane przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem ZUS, a nie
przez przedsiębiorców.
Dla kogo?

Nasz projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy walczą o przetrwanie swoich
firm w obliczu pandemii jednocześnie dbając o utrzymanie miejsc pracy przez swoich
pracowników. 
Uzasadnienie:

Polscy przedsiębiorcy w czasie pandemii ponoszą wiele dodatkowych kosztów, a ich zyski
spadają z powodu lockdownu, dlatego potrzebują wsparcia ze strony państwa.

https://www.psl.pl/przedsiebiorcy/


ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS W PIERWSZYM
KWARTALE 2021R
Co wprowadza ustawa?

Dzięki naszej ustawie przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w okresie
styczeń-marzec 2021 r. 
Będą mogli również ubiegać się o zwrot opłaconych już należności w pierwszym kwartale
2021r.
Dla kogo?

Przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 września 2020 r. 
i którzy uzyskali w styczniu 2021r. przychód niższy co najmniej o 40% w porównaniu ze
styczniem ubiegłego roku.
Uzasadnienie:

Kod PKD nie może być jedynym kryterium przyznawania pomocy.

ZWOLNIENIE Z ABONAMENTU RTV
Co wprowadza ustawa?

Zwolnienie polskich przedsiębiorców z opłat pobieranych na rzecz organizacji zbiorowego
zarządzania takich jak stowarzyszenia zrzeszające twórców, wykonawców, producentów
oraz organizacje radiowe i telewizyjne zajmujące się zbiorowym zarządzaniem i ochroną
powierzonych im praw autorskich
Zwolnienie z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego w okresie od 1 stycznia do 
31 marca 2021r.
Uzyskanie rekompensat za uiszczone już należności ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
Dla kogo?

Regulacja ta jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców działających w branży
gastronomicznej czy hotelarskiej. 

PRZYWRÓCENIE NIEDZIEL HANDLOWYCH NA
CZAS EPIDEMII
Co wprowadza ustawa?

Zawieszenie obowiązywania ustawy zakazującej handlu w niedziele i święta w okresie
epidemii oraz 60 dni po jego ustąpieniu.
Dla kogo?

Ustawa ta ma wspierać przedsiębiorców, których działalność została ograniczona
lockdownem, a także dbać o bezpieczeństwo konsumentów.
Uzasadnienie:

Przywrócenie handlu w niedziele ma na celu poprawienie bezpieczeństwa Polaków. Według
sondaży niedziele niehandlowe skutkują większym tłokiem i kolejkami w sklepach, co sprzyja
łatwiejszemu zarażeniu się COVID-19. Zadbajmy o nasze zdrowie i niwelujmy zagrożenie
zakażenia się koronawirusem.

https://www.psl.pl/przedsiebiorcy/
https://www.psl.pl/przedsiebiorcy/
https://www.psl.pl/przedsiebiorcy/


BEZPRAWNY

LOCKDOWN5.

POZEW ZBIOROWY

 

Na zlecenie wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Biuro
Analiz Sejmowych wydało opinię na temat legalności nałożonego
przez rząd lockdownu. Opinia jasno wskazuje, że ta decyzja
rządzących była niezgodna z prawem. Przeczytaj opinię prawną
zleconą przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego:
http://www.psl.pl/wp-content/uploads/2021/02/BAS.pdf

Przygotowaliśmy dla przedsiębiorców pozew zbiorowy przeciw
rządzącym, gdyby rząd nie otworzył gospodarki w reżimie sanitarnym.
Na naszej stronie https://www.psl.pl/przedsiebiorcy/ umieściliśmy
treść pozwu wraz z dokładnym instruktażem jak go złożyć.
Przygotowaliśmy też wszystkie dokumenty potrzebne do załączenia 
z pozwem. 

http://www.psl.pl/wp-content/uploads/2021/02/BAS.pdf
https://www.psl.pl/przedsiebiorcy/


Posłowie Koalicji Polskiej na czele z Andrzejem Grzybem przy współpracy z Izbą Gospodarczą

Gastronomii Polskiej rozpoczęli w trakcie pandemii projekt „Miasto na Wynos”, który ma na celu

wsparcie restauratorów. W związku z obostrzeniami lokale gastronomiczne przez wiele miesięcy

funkcjonowały wyłącznie w trybie „na wynos”. Już w lutym, IGGP szacowała straty poniesione

przez restauratorów na nawet 30 mld zł. GfK oceniała natomiast wartość gastronomii w Polsce

na 36,6 mld zł. 

„Miasto na Wynos” to platforma internetowa dla restauratorów, pozwalająca na zamówienia dań

na wynos lub z dowozem z pominięciem popularnych aplikacji dostarczających żywność i posiłki.

Komercyjne serwisy znane na całym świecie pobierają od przedsiębiorców dodatkowe opłaty za

swoje usługi oraz promocję ich lokali. Dzięki inicjatywie „Miasto na Wynos” restauratorzy będą

mogli całkowicie za darmo dołączyć i korzystać z tej platformy. Wystarczy zarejestrować się jako

nowy użytkownik i dodać swój lokal. 

Strony internetowe „Miasto na Wynos” zostały uruchomione w powiatach: Ostrzeszów i powiat

ostrzeszowski, Krotoszyn i powiat krotoszyński, Kalisz i powiat kaliski, Środa Wielkopolska.

Zorganizowana została również, wspólnie ze starostami i burmistrzami tych miejscowości oraz 

p. Krzysztofem Hellerem – Prezesem Izby Gospodarczej Gastronomi Polskiej w Wielkopolsce,

konferencja prasowa popularyzująca powstanie tychże stron internetowych. Projekt „Miasto na

Wynos” propagują również samorządy poprzez własne nośniki informacji; strony internetowe

miast, powiatów; publikacje oraz reklamę outdoorową. W przygotowaniu są kolejne projekty  

w pow. pleszewskim, gostyńskim i rawickim oraz w mieście Swarzędz. 

– Już około 15 lipca w porozumieniu z p. Prezesem Krzysztofem Hellerem odbędziemy kolejną

konferencję, w której wezmą udział samorządy zainteresowane  projektem m.in. miasto Leszno 

i powiat jarociński – zapowiada poseł Andrzej Grzyb. 

MIASTOMIASTO  
NA WYNOSNA WYNOS
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