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Szanowni Państwo,
Przesyłamy niniejsze wydanie newslettera ponieważ w sytuacji kryzysowej,
w jakiej znaleźliśmy się w ostatnim miesiącu potrzebujemy ścisłej współpracy
z Państwem, szczególnie jeśli chodzi o kwestie najważniejsze dla biznesu w
tym trudnym czasie.
Zdecydowana większość z nas czuje niepewność jutra, nie jest w stanie
przewidzieć najbliższych dni a jednocześnie ma nadzieję na pomoc
deklarowaną przez Rząd RP. Niestety, decyzje zapadają dość powoli, a
deklaracje nie w pełni odzwierciedlają potrzeby przedsiębiorców. Cykl
ustawodawczy dodatkowo to wydłuża a warunki epidemii utrudniają lub
wręcz uniemożliwiają podejmowanie gremialnych decyzji.
W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w telekonferencji Związku
Pracodawców „Klastry Polskie”, którego Klaster COP jest współzałożycielem.
Klastry Polskie to związek pracodawców zrzeszający firmy zatrudniające w
sumie ponad 300.000 pracowników. Niewiele jest takich organizacji w Polsce.
Dyskutowaliśmy o propozycjach i postulatach naszych przedsiębiorców, które
powtarzają się w związku z zapowiedziami rządu dotyczącymi planowanej
pomocy dla firm, tzw. tarczy antykryzysowej.
W dniu jutrzejszym Związek „Klastry Polskie” zobowiązał się zebrać te
postulaty w formie oficjalnego pisma do Minister Rozwoju p. Jadwigi
Emilewicz oraz Premiera Mateusza Morawieckiego.
Chcemy w tym liście wskazać na pilną konieczność podjęcia natychmiastowych decyzji w sprawie czasowego (na 6 miesięcy) zaniechania
pobierania składek ZUS, podatków dochodowych, zawieszenia split
payment, zmiany poboru podatków od nieruchomości oraz opłat za
dostawy mediów (zaliczki).
Sytuacja spowodowana epidemią rozwija się w bardzo niekorzystną stronę
i w niedługim czasie przewidujemy powstanie zatorów płatniczych oraz
problemów z utrzymaniem płynności przez przedsiębiorstwa w wyniku
przerwania łańcuchów dostaw, w których funkcjonują.
Spowoduje to lawinowe zwolnienia pracowników co w sposób drastyczny
wpłynie na ograniczenie popytu wewnętrznego i na niekontrolowany przyrost
roszczeń socjalnych.
Nasze propozycje będą zmierzały do zawarcia w programie pomocowym
rządu maksymalnej ilości rozwiązań likwidujących duże obciążenia płynności
przedsiębiorstw przez podatki składki i inne daniny.
Jednocześnie będziemy postulowali wprowadzenie uproszczonych zasad
przyznawania pomocy, czytelnych i prostych kryteriów, szybkich decyzji oraz
jasności określanych kwot pomocy.
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Zwracamy się do Państwa o przedstawienie Waszych propozycji,
sugestii rozwiązań najpilniejszych potrzeb i problemów, z jakimi w tych
dniach musicie się mierzyć. Nie tylko w sferze finansowej ale także
organizacyjnej (transport, cła, procedury, ułatwienia w zakupie
materiałów do produkcji itp.)
Propozycje prosimy przesyłać bezpośrednio na adres:
j.kopyra@klastercop.pl do jutra (sobota), do godziny 10:00,
ze względu na bardzo krótki czas, jaki dostaliśmy od rządu na zaprezentowanie naszych postulatów.
Jednocześnie prosimy Państwa o deklarowanie osób z Waszego personelu,
które w wyniku epidemii są niewykorzystane, a których praca mogłaby
posłużyć innym członkom klastra.
Chcemy także zaproponować rządowi nasz potencjał produkcyjny do
wykorzystania w walce z epidemią. Zatem jeśli wśród Państwa znajdują się
producenci lub importerzy, których profil produkcji czy działalności, moce
produkcyjne, rodzaj zamaszynowienia itp. w jakikolwiek sposób mógłby
wzmocnić produkcję i dostawy środków zabezpieczenia personelu
medycznego, wyposażenia medycznego lub jakiegokolwiek innego
wyposażenia do wykorzystania przez służby w obecnej sytuacji, prosimy o
pilny sygnał.
W porozumieniu ze Związkiem Klastrów Polskich planujemy także
uruchomienie giełdy ofert tak, aby na bieżąco on-line można było oferować
produkty do sprzedaży lub zapytania ofertowe na zakup potrzebnych
materiałów itp.
Życząc wszystkim optymizmu i zdrowia
Jacek Kopyra
Prezes zarządu Klastra COP

