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Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 

         Poznań, 2020.05.04 

NE2/23/20 
 

       Pan 
       Mateusz Morawiecki 
       Prezes 
       Rady Ministrów 
 
 

Panująca epidemia koronawirusa uderza dotkliwie w społeczeństwo i stan jego 
zdrowia, a także w gospodarkę. Ograniczenia w przemieszczaniu się, kwarantanna, 
zamknięcie granic, obciążenie systemu opieki zdrowotnej, ograniczenia w dostępie do 
urzędów, problemy z dystrybucją wyrobów i usług, przerwane łańcuchy dostaw, zawieszanie 
i likwidacja działalności gospodarczej, zmiana systemu pracy, zwolnienia pracowników, 
utrata płynności finansowej – to tylko przykłady zjawisk z którymi musi sobie radzić każdy 
obywatel, a ze zdwojoną siłą każdy przedsiębiorca , który chce dalej funkcjonować  
i zatrudniać pracowników. W aktualnej sytuacji ważną rolę do spełnienia ma państwo i jego 
organy, które powinny adekwatnie i zdecydowanie reagować i proponować narzędzia  
i rozwiązania, które będą ograniczać skutki panującej pandemii. Ważnym elementem tej 
sytuacji jest czas. Wdrażane narzędzia walki ze skutkami pandemii powinny być skuteczne  
i zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców. Stąd ciągle aktualny apel do rządzących  
o wsłuchiwanie się w opinie środowisk eksperckich, przedsiębiorców i ich organizacji.  

Jako jedna z największych izb rzemieślniczych w Polsce reprezentujemy mikro, małe  
i średnie firmy rzemieślnicze stanowiące łącznie grupę ponad 50 tysięcy pracodawców  
i pracobiorców, w tym pracowników młodocianych, którzy w pierwszej kolejności  
i najbardziej odczuwają skutki pandemii. W codziennej pracy odbieramy zarówno głosy 
oburzenia odnośnie proponowanych rozwiązań, braku ich skuteczności, skomplikowanych  
i biurokratycznych procedur, nieczytelności przepisów, itd. jak również otrzymujemy opinie  
i konkretne propozycje rozwiązań, których oczekują przedsiębiorcy, które przedstawiane są 
przez naszych przedstawicieli m. in. na forum Porozumienia Wielkopolskich Przedsiębiorców, 
w ramach Rady 30 działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego oraz w Związku 
Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 
 Podstawowym postulatem zgłaszanym przez środowisko jest podejmowanie takich 
działań, które mają na celu utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw.  
 Wnioskiem, który zgłaszamy od początku kryzysu jest kierowanie pomocy w pierwszej 
kolejności do branż i firm, które z mocy prawa /zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, firmy 
gastronomiczne/ lub swojej specyfiki /firmy sezonowe/ musiały w całości zawiesić 
działalność gospodarczą.        
 Zamrożenie funkcjonowania części gospodarki to brak wpływów budżetowych  
i składek ZUS, pogłębiony i długotrwały kryzys gospodarczy, niekorzystne zmiany w zakresie 
funkcjonowania społeczeństwa, zespołów pracowniczych. Stąd postulat otwarcia gospodarki 
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i jak najszerszego jej funkcjonowania przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad postępowania 
w zakresie form ochrony zdrowia i życia ludzi przed zakażeniem koronawirusem. 
 W celu pobudzenia gospodarki proponujemy w znacznie szerszym stopniu 
uruchomienie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych typu budowa sieci dróg, zbiorników 
retencyjnych i innych obiektów infrastrukturalnych niezbędnych do funkcjonowania kraju. 
 Popieramy powszechnie zgłaszany przez środowiska gospodarcze postulat uwolnienia 
środków zgromadzonych na rachunkach VAT z powodu ich blokady przez mechanizm split-
paymentu. Zasadny również jest wniosek skrócenia terminu zwrotu VAT. Działania te nie 
wymagają angażowania środków budżetowych, ponieważ są to środki wypracowane przez 
przedsiębiorców. 
 Cennym źródłem pozyskania środków na pomoc dla przedsiębiorców 
poszkodowanych przez epidemię  koronawirusa są fundusze europejskie. Przekierowywanie 
środków unijnych może stanowić istotne wzmocnienie działań w walce ze skutkami epidemii. 
Jako przykład można podać uruchamianie pożyczek płynnościowych dla poszkodowanych  
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 Większość wdrażanych mechanizmów pomocowych kierowana jest dla 
przedsiębiorców. W niewielkim zakresie pomoc ta jest kierowana do innych podmiotów 
poszkodowanych przez koronawirusa. W związku z tym wnioskujemy o szersze 
uwzględnienie w funkcjonujących mechanizmach specyfiki np. organizacji samorządu 
gospodarczego rzemiosła. 
 Organizacje rzemieślnicze wskazują również na pilną potrzebę uregulowania trybu  
i zasady zwoływania walnych zgromadzeń organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 
względnie przeniesienia odbycia walnych zgromadzeń po ustąpieniu stanu epidemii, na wzór 
przyjętych w Tarczy Antykryzysowej rozwiązań odnośnie spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń. 

Mamy nadzieję iż epidemia szybko ustąpi. W związku z tym postulujemy podjęcie 
prac koncepcyjnych w celu przygotowania działań skierowanych nie tylko na zniwelowanie 
gospodarczych i społecznych skutków pandemii, ale również na przygotowanie się do 
szybkiej odbudowy państwa po kryzysie. Apelujemy o uwzględnianie w tych pracach opinii, 
wniosków i propozycji zgłaszanych przez środowisko rzemieślnicze. 
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