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Posiedzenia plenarne WRDS
grudzień 2020
Sprawozdanie z działalności Rady w 2020 roku.
W rocznym podsumowaniu przewodniczący mówił o konieczności zmiany systemu
prac Rady w związku z epidemią koronawirusa. To jednak nie zmniejszyło
intensywności działań, wprost przeciwnie – pojawiło się wiele nowych wyzwań
i problemów do rozwiązywania. Praca w bieżącym roku miała charakter niesłychanie
dynamiczny. Głównymi tematami były sytuacja związana ze stanem pandemii i
wyzwaniami systemu ochrony zdrowia. Niemniej ważną problematyką było także
funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń działalności życia
społeczno-gospodarczego.
Podczas spotkania bieżącą informację o sytuacji związanej ze stanem epidemii
i funkcjonowaniem ochrony zdrowia przedstawili Wojewoda Dolnośląski i Marszałek
Województwa Dolnośląskiego.
Członkowie Rady przyjęli też uchwałę o zmianie przewodniczącego WRS WD. Na
roczną kadencję 2021 został powołany Cezary Przybylski jako reprezentant strony
samorządowej w Radzie.
Posiedzenia Prezydium WRDS
Grudzień 2020
Spotkanie poświęcone podsumowaniu pracy Rady w 2020
roku.
Zespół doraźny ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-Co
grudzień 2020
Dyskusja oraz wypracowanie postulatów dotyczących Postulaty:
wsparcia dolnośląskich firm nieobjętych pomocą rządową, - zweryfikowanie nr PKD, na podstawie którego wyłaniane są firmy, które mogą
a wyłączonych z działalności lub których działalność aplikować o wsparcie;
została mocno ograniczona na mocy ostatnich - modyfikacja narzędzi, wg których wyłaniane byłyby firmy rzeczywiście
dokumentów dotyczących pandemii COVID-19.
poszkodowane w wyniku ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z
powodu pandemii koronawirusa;

- rozszerzenie katalogu firm, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach ogólnego
wsparcia branży turystycznej i gastronomicznej, a których działalność jest ściśle
powiązana ze wspomnianymi branżami (dostawcy żywności do gastronomii, pralnie,
branżą kosmetyczna i SPA działająca w hotelach, firmy i portale rezerwacyjne
powiązane z działalnością hoteli);
- rozważenie wsparcia usługodawców z branży kosmetycznej prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą (wizażystki, kosmetyczki etc. powiązanych z
działalnością hoteli);
- rozważenie zmiany kryteriów przychodu na porównywanie miesiąc do miesiąca 2020
r., a nie rok do roku danego miesiąca (związane z II falą epidemii i częściowym
lockdownem od października 2020 r.);
- włączenie do grupy przedsiębiorców branży turystycznej przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą – prowadzenie pensjonatów
- włącznie do grupy podmiotów gosp. mogących starać się o wsparcie firm, które
powstały w 2020 r.;
- wspólne ustalenie obszarów pomocy celowej (w grupie: przedst.: ZUS, KAS, urzędy
pracy, organizacje pracodawców);
- rozważanie wsparcia firm, które zdecydowały się na podjęcie procesu uproszczonej
restrukturyzacji;
- rozważenie wsparcia przedsiębiorstw w ramach tzw. bonu cyfryzacyjnego nie tylko
z obszaru technologii, ale też usługowych (nieograniczanie dostępności do tej formy
wsparcia tylko do firm cyfrowych);
- wsparcie branży zajmującej się szkoleniami (powiązane z działalnością hotelowogastronomiczną);
- pobudzenie działalności mikroprzedsiębiorstw poprzez realizację inwestycji, których
wykonawcami/beneficjentami mogłyby być mikroprzedsiębiorcy z zagrożonych
branż.
Przybliżono zebranym działalność DIP w związku z przyznawaniem pomocy
sektorowi MŚP w dobie pandemii:
Zwrócono uwagę na sytuację firm, które w procesie restrukturyzacji podjęły wyzwania
i zmieniły profil działalności na innowacyjny/rokujący w przyszłości. Do partnerów
społecznych należy zatem wypracowanie takiej argumentacji, by zmienić przepisy,
które pozwoliłyby uzyskać wsparcie tego typu firmom. Może NCBiR mogłoby nad
pracować i zbudować rozwiązanie prawne.
Poinformowano, że firma, która ma rozłożone płatności w ZUS, może ubiegać się o
pomoc, jeśli jest w procesie restrukturyzacji. Jeśli jest zatwierdzona restrukturyzacja
przez sąd, to znaczy, że firma rokuje.

Chodzi o firmy, które ucierpiały z powodu pandemii i podjęły proces przyspieszonej
restrukturyzacji. One są pokrzywdzone i warto je wesprzeć. Czy na poziomie
regionalnym można znaleźć jakieś rozwiązanie?
Zwrócono uwagę, że spłata środków pomocowych udzielonych firmom w ramach
tarczy antykryzysowych musi nastąpić od połowy 2021 r. Udzielone subwencje z PFR
banki traktują jako dług, firmy nie mogą otrzymać pożyczek;
Poproszono o przygotowanie informacji, w jakich branżach rzemieślniczych nastąpiły
dotkliwe spadki przychodów, w jakich fachach pojawiają się szczególne kłopoty i
potrzeba wsparcia.
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