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WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

- SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 

Gdańsk, 27 marca 2020 roku 

Pani Aleksandra Dulkiewicz  
Prezydent Miasta Gdańska 

 
Pani Agnieszka Owczarczak 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 
 

Pan Alan Aleksandrowicz  
Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 

 

Pan Piotr Grzelak 
Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 

 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z województwa 

pomorskiego oraz biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację pomorskich i gdańskich przedsiębiorców 

związaną z konsekwencjami epidemii koronawirusa, występujemy do Państwa z apelem mającym na 

celu uniknięcie nawarstwiania się zobowiązań przedsiębiorców z branży reklamowej.  

Działając na rzecz spójnego krajobrazu pozbawionego elementów zaśmiecających Miasto, 

Władze Miasta przyjęły w 2018 roku Uchwałę Krajobrazową, dla której końcówka okresu 

dostosowawczego zbiegła się z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. Niezależnie od oceny 

działań wszystkich podmiotów zobowiązanych do realizacji nowych przepisów znaleźliśmy się w 

sytuacji, gdy przedsiębiorstwa te od strony faktycznej nie są w stanie zrealizować wymogów Uchwały. 

Gwałtowne załamanie koniunktury dotknęło w pierwszym rzędzie branżę reklamową. Nagła utrata 

kontraktów, wstrzymanie płatności przekładające się na płynność tych podmiotów spowodowało, że 

stały się one jednymi z pierwszych ekonomicznych ofiar bieżącej sytuacji.  

Nagłość sytuacji kryzysowej spowodowała urealnienie obciążenia firm karami pieniężnymi.  

Zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami, kara pieniężna dla niezgodnej z przepisami reklamy 

o powierzchni 1m2 wynosi aż 112,80 zł PLN za każdy dzień trwania postępowania administracyjnego. 

W przypadku reklamy o powierzchni 3 m2 kara za jeden miesiąc wyniesie 10 152,-zł. To poważne kwoty 

dla małych firm, które już najczęściej utraciły płynność. Postępowanie administracyjne prowadzone w 

czasie, gdy realizacja obowiązku jest w zasadzie niemożliwa, spowoduje prowadzenie egzekucji, w 

których kwoty mogą rosnąć do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obciążenia, o których piszemy w 
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większości staną się elementem przesądzającym o utracie płynności lub upadłości podmiotów 

zobowiązanych. 

Apelujemy do Państwa o podjęcie działań, których celem będzie przedłużenie okresu 

dostosowawczego Uchwały do końca 2020 roku lub o podjęcie działań, których skutkiem będzie 

odstąpienie od naliczania kar pieniężnych i ich egzekwowania. Pozytywna odpowiedź na nasz apel 

będzie wsparciem dla firm i ich pracowników. Być może będzie to szansa ,aby powrócić na rynek i 

prowadzić nadal działalność. Nie uchylając się od obowiązków prawnych apelujemy o wsparcie 

przedsiębiorców poprzez wdrożenie wszelkich możliwych rozwiązań, które doprowadzą do 

uniknięcia dodatkowych obciążeń finansowych. 

Szanowni Państwo, 

Ponawiamy apel do Państwa kierowany w naszych wcześniejszych pismach o podjęcie działań 

w zakresie swoich kompetencji, które realnie ustabilizują sytuację oraz zapewnią ochronę i złagodzenie 

negatywnych skutków dla przedsiębiorstw w dłuższym okresie. Niezmiennie uważamy, że trzeba 

ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na 

przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników. Jednocześnie należy 

powstrzymać wszelkie planowane na ten rok zmiany w prawie lokalnym, które mogłyby negatywnie 

wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową. Ten kryzys dotyczy nas 

wszystkich, dlatego pozostajemy solidarni jako środowisko i jako obywatele, występując wspólnie 

zwłaszcza w obronie tych w najgorszej sytuacji i jednocześnie domagając się ochrony innych 

narażonych.  

Z wyrazami szacunku, 

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: 

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

- Loża Gdańska Business Centre Club, 

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, 

- Pracodawcy Pomorza, 

- Gdański Klub Biznesu, 

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 

- Kaszubski Związek Pracodawców, 

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, 

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 

- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego. 


