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cowników i kontrahentów biznesowych, a przede wszystkim 
dla polskiej kultury i nauki).

Do najważniejszych należy ochrona pracowników – postu-
lujemy pomoc w utrzymaniu zatrudnienia poprzez okresowe 
dofinansowanie stanowisk pracy (od 40% do 60% zależnie od 
sytuacji danego podmiotu) na okres od 3 do 6 miesięcy z moż-
liwością przedłużenia; zawieszenie na okres trzech miesięcy 
płatności ZUS i innych obciążeń wynagrodzeń, z możliwością 
przedłużenia. Równie ważna jest ochrona przedsiębiorstw – 
apelujemy o wprowadzenie zakazu wypowiadania umów najmu 
na okres od 3 do 6 miesięcy, jeśli nieregulowanie zobowiązań 
wynika z sytuacji spowodowanej obecnym stanem kryzysowym; 
czasowe odroczenie regulacji zobowiązań publiczno-prawnych, 
jak podatek od nieruchomości, wynagrodzeń, dochodowy 
z możliwością anulowania tych zobowiązań w określonych 
przypadkach; okresowe zawieszenie kwoty de minimis (limitu 
pomocy publicznej) dla przedsiębiorców; zapewnienie płynności 
finansowej – zagrożonej przez dramatyczny spadek obrotów 
wynikający z załamania sprzedaży detalicznej w tradycyjnych 
kanałach dostępu (zamknięcie galerii handlowych, spadek za-
kupów w księgarniach stacjonarnych itp.) – poprzez ułatwienia 
w odnowieniu kredytów obrotowych, jak i dostęp do nowych 
dla podmiotów, które nie korzystały z tej formy dofinansowania 
(wprowadzenie różnorodnych instrumentów wsparcia płynności: 
kredyty, gwarancje i poręczenia, faktoring itp.); wprowadzenie 
rozwiązań prawnych zobowiązujących szkoły do zakupu pod-
ręczników szkolnych poprzez lokalne księgarnie; rozważenie 
wprowadzenia (przywrócenia) okresowej (stałej) zerowej stawki 
VAT na książki drukowane i ich e-wersje (formaty elektroniczne).

(…) Apelujemy jednocześnie, aby rząd polski brał aktywny 
udział i inicjował podejmowanie środków nadzwyczajnych na 
poziomie Unii Europejskiej, których bezpośrednimi beneficjen-
tami byliby polscy przedsiębiorcy. Zwracamy jednocześnie 
uwagę, że w dalszej perspektywie niezbędne jest uchwalenie 
ustawy o książce, która zapewni lepsze ramy dla prowadzenia 
działalności gospodarczej na tym rynku oraz wzmocni efekty 
działań ministra kultury i dziedzictwa narodowego podejmo-
wane na rzecz wzrostu poziomu czytelnictwa w kraju. W tej 
sprawie przedstawimy odrębne propozycje”.

przesunięcie terminu spłat za towary, odroczenie terminów 
płatności, solidarność dostawców z odbiorcami (nieskracanie 
terminów płatności i niezmniejszanie limitów kredytów kupiec-
kich). Wśród oczekiwań wobec Rady PIK wymieniano złożenie 
wniosku o zlikwidowanie podatku VAT na książki, wprowadzenie 
stałej ceny książki, wprowadzenie podręczników do księgarń, 
lobbowanie przeciwko morderczemu rabatowaniu sprzedaży.

Apel PIK do premiera 

Prezes Polskiej Izby Książki – Włodzimierz Albin – wysto-
sował pismo do prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-

rawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz do ministra 
rozwoju Jadwigi Emilewicz w sprawie niezbędnego wsparcia 
dla podmiotów z obszaru książki. Do listu zostało dołączone 
obszerne podsumowanie ankiety (o której piszemy wyżej), do-
tyczącej aktualnej sytuacji w branży wydawniczo-księgarskiej.

W liście czytamy m.in.: „Polska Izba Książki reprezentuje 
wydawnictwa oraz hurtownie, księgarnie i inne podmioty zwią-
zane z powstawaniem i upowszechnianiem książki. Pragniemy 
przyłączyć się do wielu głosów wyrażających zaniepokojenie 
skrajnie trudną sytuacją, w jakiej znalazł się nasz kraj z powodu 
światowej epidemii koronawirusa.  Znaczenie branży wydawni-
czo-księgarskiej w przestrzeni społecznej i tkance gospodarczej 
kraju jest trudne do przecenienia, wynika m.in. z faktu, że upo-
wszechnianie czytania, dostęp do czytania i wiedzy zapewnia 
rozwój tych kompetencji społecznych, które w największym 
stopniu decydują o sukcesie jednostek i społeczeństw.  

Ograniczenia w aktywności społecznej wynikające ze środ-
ków podjętych przez rząd w walce z koronawirusem COVID-19 
powodują dramatyczne skutki w działalności gospodarczej 
podmiotów zrzeszonych w Izbie.  Analizujemy pakiet rozwiązań 
proponowanych przez rząd w projekcie ustaw określanym jako 
Tarcza Antykryzysowa i jednocześnie przedstawiamy Państwu 
propozycje działań koniecznych do podjęcia, aby zapobiec 
upadkom firm z sektora wydawniczo-księgarskiego (kryzys 
branży spowoduje bowiem dramatyczne skutki dla ich pra-
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TEBA jest autoryzowanym dostawcą urządzeń japońskiej marki Mimaki i oferuje 
wszystkie typy ploterów produkowanych przez tę firmę. Plotery stołowe UJF-3042MkII,  
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Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Systemy hybrydowe ArcLED®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz  

z możliwością późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.
• Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania LED 

UV lub konwencjonalne systemy E4C.
Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardzania UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.


