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Szanowny Panie Premierze,
z pokorą przyjmujemy konieczność wdrażania przez rząd instrumentów, które mają zwiększać
bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Jednak zwracamy uwagę, że obostrzenia gospodarcze
wywierają negatywny wpływ na sytuację gospodarczą tysięcy polskich rodzin, w tym rzemieślników.
Negatywnymi skutkami COVID-19, spośród branż rzemieślniczych, szczególnie dotknięta została branża
gastronomiczna i silnie powiązana z nią branża spożywcza, w tym przetwórstwo spożywcze.
Zamrożenie barów i restauracji negatywnie wpływa na ogniwa w całym łańcuchu dostaw, dotykając
przedsiębiorców, pośrednio związanych z gastronomią. Ograniczenie działalności restauracji, przy
jednoczesnych wysokich kosztach ich utrzymania, może mieć katastrofalne skutki dla pracowników
oraz właścicieli.
W kontekście rozszerzania obostrzeń gospodarczych, z niepokojem przypominamy sobie okres wiosny,
kiedy rząd postanowił „zawiesić” branżę fryzjersko-kosmetyczną. Stanowczo postulujemy
o niewprowadzanie tego rozwiązania tej jesieni. Branża beauty wyjątkowo dba i dbała już przed
koronawirusem o kwestie higieniczne i sanitarne. Ponowne zamrożenie tej gałęzi polskiego rzemiosła,
będzie ciosem w gospodarkę i bezpieczeństwo finansowe tysięcy Polaków.
Niezmiennie, dla rzemiosła ważna jest praktyczna nauka zawodu, której nie da się realizować zdalnie.
Do 8 listopada 2020 r. młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą
korzystali z 2-tygodniowego zawieszenia realizacji programu praktycznej nauki zawodu. Niezbędne jest
wypracowanie rozwiązania rekompensującego młodym ludziom oraz pracodawcom, aktualny brak
możliwości realizacji programu kształcenia.
Dostrzegamy, że narastają problemy z obsługą wniosków o instrumenty wsparcia, wdrażane przez rząd
ze środków krajowych i europejskich. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku, zgłaszają problemy
z płynnością uruchamiania środków pomocowych. Apelujemy o podjęcie działań usprawniających.
Kończąc, pragnę zauważyć, że funkcjonowanie znakomitej części firm oparte jest na planowaniu
działań z wyprzedzeniem. Zatem ważne jest zapewnienie przedsiębiorcom przewidywalności
i czytelności planów i decyzji rządu względem gospodarki. O to szczególnie proszę Pana Premiera
w imieniu przedsiębiorców i organizacji zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego.
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