
 

 
  
 
 
 
 

 
       Warszawa, 27 kwietnia 2021 r. 

NR/04/02/2021 

 

       Pan Jarosław Gowin 

       Wiceprezes Rady Ministrów 

       Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 
 

za pośrednictwem organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła – izb i cechów rzemieślniczych, 

do Związku Rzemiosła Polskiego napływają niepokojące sygnały o bardzo trudnej sytuacji 

niektórych przedsiębiorstw rzemieślniczych, o zamykaniu i przewidywanych upadłościach mikro 

firm nie dysponujących już kapitałem pozwalającym na przetrwanie na rynku w czasach pandemii 

Covid-19 i ograniczeń dla biznesu związanych z pandemią.  
 

Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego wnioskuje o umożliwienie umorzenia 100% wartości 

subwencji udzielanej przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 szerszej 

grupie przedsiębiorców, których działalność gospodarcza ucierpiała z powodu Covid-19.   
 

Na podstawie głosów płynących z sieci organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, 

rozwiązanie 100% umorzenia powinno objąć także działalność wg następujących kodów: 

PKD 15.12.Z - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; 

produkcja wyrobów rymarskich;  

PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy  

i materiałów używanych do wyplatania;  

PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;  

PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;  

PKD 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii;  

PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;  

PKD 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. 
 

Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce w zakładach fryzjersko-kosmetycznych, które dwukrotnie 

już zostały objęte lock-down’em, a zgodnie z szacunkami działającej przy Związku Rzemiosła 

Polskiego Ogólnopolskiej Komisji Fryzjersko-Kosmetycznej, przychody z działalności tych firm 

spadły w 2020 roku średnio co najmniej o 50%. Pozostałe wymienione oznaczenia PKD odnoszą 

się do innych najbardziej dotkniętych lockdown’em firm sektora mikro i małych przedsiębiorstw, 

które nie były uwzględnione w wykazie firm, objętych możliwością umorzenia 100% kwoty 

subwencji.  

 

Pozytywne decyzja rządu pozwoliłaby uniknąć dalszych upadłości mikro przedsiębiorstw. 

Liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do powyższego wniosku 

 

Z poważaniem, 

 

        Prezes 

 

 

  Jan Gogolewski 
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