BĄDŹMY SOLIDARNI
Sektor Facility Management apeluje o natychmiastowe
działania i rozsądek w obliczu kryzysu
WWW.PRFM.PL

Do: Pana Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów RP
oraz
Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju RP

Sektor Facility Management apeluje o natychmiastowe
działania i rozsądek w obliczu kryzysu

B

Bądźmy solidarni
Polski rynek usług Facility Management to sektor, w którym wraz z rozległą
siecią małych firm podwykonawczych pracuje w całym kraju według ostrożnych
szacunków ponad 1 mln osób. Obsługujemy wszystkie rodzaje obiektów, w tym
mieszkaniowe, publiczne, biurowe, handlowe, produkcyjne, logistyczne czy
hotelowe. Skumulowana wartość wszystkich naszych usług wynosi ok. 30 mld PLN
rocznie. Opiekujemy się majątkiem publicznym oraz prywatnym o gigantycznej
wartości. Jesteśmy ważnym płatnikiem podatku dochodowego i VAT w Polsce.
Dostarczamy cały wachlarz usług, poczynając od utrzymania czystości, cateringu, ochrony, aż po
zaawansowane serwisy techniczne, zintegrowane zarządzanie obiektami oraz wsparcie biznesu
i operacji. Jesteśmy podmiotami, w bilansach których największą pozycją są koszty pracy – czy to
pracowników własnych, czy podwykonawców. W ślad za tym jesteśmy istotnymi płatnikami VAT,
będąc ostatnim ogniwem w łańcuchu budującym wartość dodaną polskiej gospodarki.
Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zapewnienie funkcjonowania infrastruktury
budynkowej dla różnych gałęzi biznesu oraz rynku publicznego. Strategicznie wspieramy
organizacje na wielu płaszczyznach, umożliwiając codzienne funkcjonowanie ich biznesu
podstawowego.
Pozostajemy profesjonalni i gotowi do działania, obsługując naszych klientów w wielu obszarach.
Na co dzień często jesteśmy niezauważalni. Dziś jednak chcemy, by wyraźniej usłyszano nasz głos.
Jesteśmy otwarci na dialog i chętnie włączymy się w prace nad szczegółowymi rozwiązaniami dla
naszej branży, naszych pracowników i całej gospodarki.
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Solidarność i zaufanie w obliczu kryzysu
Obecna sytuacja stanu epidemii, który według prognoz potrwa dłużej, ma dramatyczny wpływ
na płynność finansową wielu przedsiębiorstw z naszego sektora, a tym samym na sposób, w jaki
funkcjonują wszystkie organizacje w Polsce. Nasze procesy są bowiem z nimi silnie związane.
Zatrzymanie pracy znacznej części obiektów naszych klientów połączone z wysokimi
absencjami po stronie pracowników, spowodowanymi obawami przed zachorowaniem,
sprawiają, że drastycznemu zachwianiu ulega cały proces dostarczania usług. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że nasze usługi muszą być świadczone w wymiarze fizycznym i nie mogą być
dostarczanie zdalnie.
Dostęp do usług Facility Management jest krytycznie ważny dla ciągłości i jakości działania
polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Obsługujemy wszystkie sektory polskiej
gospodarki i wyraźnie dostrzegamy dziś powagę sytuacji.
Dlatego w trosce o naszych pracowników, ich bezpieczeństwo oraz przyszły los miejsc pracy
setek tysięcy osób pragniemy wystąpić z apelem do władz RP o zdecydowane rozszerzenie
działań mających na celu ograniczenie skutków nadchodzącego załamania gospodarczego,
w tym destabilizacji rynku usług dla obiektów.
Potrzebujemy również wsparcia w zapewnieniu naszym pracownikom liniowym, tym
wykonującym usługi w obiektach naszych klientów, optymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Potrzebne są odważne decyzje
W obliczu rozwijającego się kryzysu popieramy postulaty formułowane przez środowiska
pracodawców czy Business Center Club. W szczególności apelujemy o uruchomienie narzędzi
pozwalających nam m.in:
1.

Utrzymać płynność finansową przedsiębiorstw i zapobiegać tworzeniu się zatorów
płatniczych (kredyty, preferencje, gwarancje, uwolnienie środków na rachunkach tworzonych
w ramach split payment).

2.

Utrzymać pracowników, w tym także tych spoza Unii Europejskiej, pomimo spadającej
liczby zleceń i malejących przychodów np. w formie współfinansowania przez państwo
wynagrodzeń czy też zniesienia barier biurokratycznych.

3.

Umożliwić wypłatę wynagrodzenia postojowego na poziomie nienaruszającym płynności
firmy, w tym okresowo poniżej poziomu płacy minimalnej.

4.

Zmniejszyć lub prolongować obciążenia wynikające z danin publicznych takich jak CIT,
PIT, VAT, ZUS, PFRON, zachowując jednolitość regulacji prawnych dla wszystkich podmiotów
działających na rynku. Tworzenie rozwiązań dla poszczególnych form prowadzenia
działalności gospodarczej w warunkach groźby recesji może wywołać skutki odwrotne od
zamierzonych i oczekiwanych.

5.

Zapewnić powszechny, masowy dostęp do tanich środków zabezpieczenia osobistego
takich jak maseczki, rękawiczki, kombinezony jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk,
pozwalający firmom na zaopatrzenie naszych pracowników, by mogli skutecznie
zabezpieczyć się podczas wykonywanych prac.
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Brak zdecydowanych działań doprowadzi do zwolnień grupowych w ogromnej
liczbie podmiotów, upadłości wielu średnich i dużych przedsiębiorstw naszej
branży i zawirowań w obsłudze infrastruktury krytycznej dla życia publicznego,
produkcji oraz świadczenia usług.
Wierzymy, że w obecnych warunkach przetrwanie wielu firm i utrzymanie miejsc pracy uzależnione
jest od współpracy wszystkich podmiotów rynku: nas – dostawców usług – i zamawiających, czyli
naszych klientów, pracowników i władz RP.
Wspólnym celem jest bezpieczeństwo ludzi i zapewnienie ciągłości działania, a po ustąpieniu
kryzysu związanego z wystąpieniem koronawirusa powrót gospodarki na ścieżkę dynamicznego
i zrównoważonego rozwoju.
Dziś jak nigdy wcześniej liczą się wzajemne zaufanie oraz profesjonalne traktowanie relacji
biznesowych w duchu wzajemnego zrozumienia i kooperacji.
Wierzymy, że w obliczu kryzysu podejmą Państwo kolejne szybkie i trafne decyzje, mające na
uwadze przede wszystkim wspólne dobro wszystkich obywateli, w tym milionów pracowników
i przedsiębiorców, a w efekcie pomyślną przyszłość całej polskiej gospodarki.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Polskiej Rady Facility Management
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