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maĘm i mikro przedsiębiorstwom rzemieślniczym otuz ich organizacjom
wobec drasĘcznego wzrostu cen gazra i energii elektrycznej

Szanowny Panie Premierze,

Związek Rzemiosła Polskiego jako krajowa organizacja samorządu gospodarczego
rzemiosła od kilku łgodni odbiera niezwykle niepokojące informacje nap}ywające
od arganizacji członkowskich Związku (izby i cechy rzemieślnicze) otaz od
przedsiębiorców ztzęszanych w naszej strukturze organizacylnej, o realnym ryzyku
zamykania przedsiębiorstw rzemieślnicrych, przede wszystkim mikro i mĄch,
w związku z drastyczrym wzrostem cen gazll i energii elekĘcmej.

Firmy rzemieślnicze, w szczególności te, których produkcja i usfugi oparte są
w ptzeważającej mierze na energii pochodzącej z garu i prądu, alarmują
o podwyzkach cen garu w skali od 400 do 800 procent, podkreślaj ąc prTy tym także
ptzerażenie wizją dalszych znacmtych podwyżek cen energii elekĘcznej
w porównaniu do cen zeszłorocznych, co nie daje szans na zbilansowanie kosztów
i przychodów, skazując firmy na mniej lub bardziej szybkie bankructwo.

Paliwo gazowe do prowadzenia dziŃalności gospodarczej zlńywa większość mikro
araz maĘch przedsiębiorstw, w tym te, które działają w branzy ogólnospażywczej,
gastronomiczno-hotelarskiej, motoryzacyjnej, budowlanej, fryąersko-kosmetycznej,
meblarskiej oraz w szeregu innych. Drakońskie podwyzki cen ga^I zrujnują zak<łady,

które z tak wielkim trudem pokonywĄ obostrzenia spowodowane pandemią
COVID-19.

Paradoksalnie, skokowo ro§nące ceny gaztt wyjątkowo niekorzysfirie odbtjają się na
firmach, które zachęcone regulacjami rządowego programu ,,Czyste Powiętrzę"
zainwestowĄ w nowe instalacje cieplne zasilane gazem, likwidując stare,
nieekologięzrtę piece węglowe i koksowe



Doceniamy dotychczasowe dziŃania Rządu w ramach tzvł. Tarcąl An§inflacyjnej,
które zdaniem reprezentowanego przęz nas środowiska rzemieślniczego powinny być
utrzymane w dłuzszej niż przewidziano perspektywie czasowej, jednak ze względu
na ogromną skalę problemu } w przypadku MŚP, konieczrre jest podjęua wzez Rząd
dzińań na szerszą skalę, które umożliwiłyby bardziej odczuwalną redukcję
negaĘwnych skutków podwyzek nośników energii i uchroniłyby wielu
przedsiębiorców ptzed koniecmością zawieszeńa lub zakończenia działalności
gospodarczej, co odbiłoby się nieodwracalnymi ogromnymi stratami dla cńej
gospodaiki i społeczeństwa, w których firmy rzemieślnicze odgrywają szczególną
rolę. Uważamy, że d|a zastopowania draĘcznych wzrostów cen konieczrla jest w
szerszym zakresie pomo§ publiczna dla dostawców, gazu i energii elekfrycznej, która
spowodowńńy istotne obniżenie cen również d|a mĄch odbiorców bimesowych
lub inne nowe instrumenty polityki pństwa dedykowane tym podmiotom.

***

W dramatyczrej sytuacji, podobnie jak małe i mikro przedsiębiorstwa, w tym
rzemieślnicze, mogą wkrótce zrnleźć się również reprezentujące je organizacje,
szczególtlie lokalne cechy rzemieślnicze.

Wobec powaulego zagrożenia staje talęę byt rzemieślniczych szkół zawodowych,
których organami prowadzącymi są cechy lub izby rzemieślnicze. Są to placówki
systemu oświaty o statusie niepublicffiyffi, a środki z otrzymywanych subwencji nie
mogą być wydatkowanę na kosźy utrzymania szkoĘ. Drastycrrly w7xost m.in.
kosztów ogrzewania tworzy realną wiąę ich likwidacji, a więc utraty miejsc nauki
zawodu dla kilku tysięcy uczniów rzemiosła.

ApeĘemy o uwzględnienie otganizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,
o których mowa w ustawie o rzemiośle jak równiez prowadzonych przez nie szkół -
w wykazie podmiotów, które zgodnie z rczpatrywanym obecnie projektem ustawy o
szczegolnych ronłiqzaniach służqcych ochronie odbiorców pałiw gazowych w
nuiqzku z sytuacjq na rynku gazu mają być włączone do katalogu odbiorców paliw
gazowych, energii elekrycznej i cieplnej korzystających z grqpy taryfowej takiej
samej jak dla gospodarstw domowych, to jest na równi z wynrienionymi juz w
procedowanym projekcie, w tym między innymi zaL<ładami opieki zdrowotnej,
domami pomocy społecznej, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi,
szkołami i przedszkolami oraz otganizacjami poĄrtku publicznego, które służą
zaspakajaniu podstawowych potrzeb ludności, przyczpiając się w ten sposób do
obnizenia kosztów dzińalności tych waznych z punktu widzenia potrzeb społecmych
podmiotów.

Organizacje samorządu gospodarczęga rzemiosła jako organizacje pozarządowe
dziŃające w oparciu o dedykowaną tylko im, ze względu na ich specyfikę, ustawę o
rzemiośle, odgrywają niezwykle ważną rolę w systemie dualnego kształcenia
zawodowego, są partnerem dla władz lokalnych, regionalnych i krajowych w
kształtowaniu rynku pracy.



Organizacje te w wielu przypadkach wykorzyshtją gaz i energię elelłryczną m.in. do
ogrzewania pomieszczeh, gdzie świadczone są usfugi związane z obsługą firm
rzemieślniczych, takie jak usługi księgowe, szkoleniowe, doradcze, jak równiez
zly!ązane z obsfugą przrygotowania zawodowego realizowanego w firmach
rzemieślniczych araz walidacją i ceĘfikacją efektów kształcenia uzyskanych w
ramach dualnej nauki zawodu w rzemiośle. Są miejscem spotkań rzemięślników oraz
młodzieźry, która chce zdobywać zawód korzystając z oferty rzemiosła. Organizacje
te utrzymują archiwa oraz prowadzą §zereg innych waznych społecmie aktywności.
Bywają równiez, o czrym była mowa wcześniej, organami zńoĘcielskimi
rzemieślnicrych szkół branzowych.

Składki członkowskie czy przychody w wynajmu pomieszczńprzemtaczane na cele
statutowe, w wyżęj opisanych warunkach nie są w stanie zrekompensować
drastycznego wzrostu cen energii, co więcej wkrótce mogą okazaó się
nieegzekwowalne w sytuacji rezygnacji rzemięślników z prowadzenia nieopłacalnej
działalności gospodarczej. Tymczasem organizacje te miały i mają za zadanie
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości rownież w trudnych czasach. Tę rolę
dostrzezono również w Rządowyln Programie Polski Inkubator Rzemiosła. By mogły
jednak realizować przypisane im zadania - same muszą mieć ku temu potencjał
ekonomiczrly ibyć w stanie przetrwać obecny ky"ys energetyczny.

Licząc na uwzględnienie naszego apelu pozostajemy w dyspozycji do dialogu na
temat s zcz egółołyych rcrvł iązań
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