
 

 
 
 

          Apel Przedsiębiorców IPH w Krakowie  

 

Po pierwsze polska gospodarka, po pierwsze 

polscy  przedsiębiorcy ! 

 
My, przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie Przemysłowo-Handlowej 

w Krakowie, zwracamy się do polskiego rządu o podjęcie 

natychmiastowych działań, które zapobiegną wynikającemu 

z nakładających się na siebie skutków:  trzeci rok trwającej pandemii, 

Polskiego Ładu i geopolitycznych efektów wojny w Ukrainie, 

narastającemu dramatycznie kryzysowi polskiej gospodarki. Kryzys 

doprowadzi do upadku wielu polskich firm lub do zawieszenia ich 

działalności gospodarczej, a co za  tym idzie do masowych zwolnień 

pracowników, niemożności wypłacenia wynagrodzeń i w konsekwencji 

do braku wpływów z podatków i kłopotów społecznych. 

Sytuacja spowodowana bestialskim napadem putinowskiej Rosji 

na Ukrainę to nie tylko wielka tragedia narodu ukraińskiego, ale także 

realne zagrożenie stabilizacji gospodarki w Polsce i na świecie.  

Gospodarka światowa, której Polska jest najistotniejszą dla nas częścią, 

to dzisiaj system naczyń połączonych i wielu zależności, których 

zrywanie w obecnej sytuacji postępuje niestety coraz szybciej. 

Nakładające się na siebie kryzysy: epidemii koronawirusa i wojny 

w Ukrainie skutkują nie tylko wzrostem cen paliw i energii, ale też 

bardzo poważnym zerwaniem łańcucha dostaw, odpływem 

pracowników z polskich firm na wojnę a w konsekwencji ogromnymi 

kłopotami przedsiębiorców w dotrzymaniu terminów zawartych 

kontraktów. Dodatkowo wprowadzona w pośpiechu i zawierająca wiele 

błędów reforma podatkowa tzw. „Polski Ład”, będąca podręcznikowym 

wręcz  przykładem jak nie tworzyć prawa, destabilizuje działalność 

polskich przedsiębiorców i życie ich pracowników.   

Bez stabilnej,  szczególnie w czasach kryzysu, gospodarki nie 

będzie możliwe nie tylko świadczenie pomocy humanitarnej Ukraińcom 

i wsparcia walczącej Ukrainie, ale także utrzymanie bezpiecznej 

gospodarczo i społecznie Polski. Brak wpływów do budżetu i bardzo 

prawdopodobny masowy wzrost bezrobocia Polaków, to w sytuacji 



trwającej w Ukrainie wojny, już nie science fiction, ale coraz bardziej 

realna rzeczywistość. Bez natychmiastowych działań rządu RP  skutki 

wojny i wcześniejszych nakładających się na siebie kryzysów będą 

dramatyczne dla wielu polskich rodzin . 

 

Dlatego występujemy  do polskiego Rządu z apelem : 

 

Po pierwsze polska gospodarka, po pierwsze polscy przedsiębiorcy ! 

 

Utrzymanie w miarę sprawnie działającej gospodarki w Polsce w okresie 

niespotykanego i pogłębiającego się wskutek wojny na Ukrainie kryzysu 

jest naczelnym zadaniem dla wszystkich, którym leży na sercu dobro 

Polski . 

 

Prosimy i domagamy się podjęcia następujących działań: 

 

1. Natychmiastowego przesunięcie wejścia w życie reformy tzw. 

polskiego ładu i poprawa jego zapisów, 

2. Odblokowanie limitów kredytowych dla ukraińskich firm przez 

firmę ubezpieczeniową KUKE.  

Limity kredytowe dla ukraińskich firm gwarantowane przez polski 

skarb państwa to jednoczesne wsparcie dla polskich 

przedsiębiorców dotkniętych obecnym kryzysem, a z drugiej 

strony, bardzo realne wsparcie kluczowych sektorów 

gospodarczych Ukrainy (w szczególności produkcji żywności). 

Dzięki tym limitom, możemy przywrócić przynajmniej częściowo 

obrót gospodarczy i funkcjonowanie ukraińskich firm na terenach, 

które nie są bezpośrednio objęte działaniami wojennymi. 

3. Wprowadzenie podobnych jak w przypadku Tarcz działań 

osłonowych w celu utrzymania miejsc pracy  

4. Postuluje się o wprowadzenie w ramy art. 144 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych możliwości zmiany postanowień zawartej 

umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności 

w zakresie:  

- zmiany terminu wykonania umowy,  

- zmiany sposobu wykonania dostaw/usług/robót budowlanych,  



- zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej     

zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia 

wykonawcy, w przypadku gdy okoliczności związane z trwającą 

wojną na Ukrainie wpływają na należyte wykonanie umowy.  

 

5. Wypracowanie i wdrożenie skutecznej strategii „suwerenności 

energetycznej” oraz efektywnych dostaw surowców. 

 

Bez wsparcia polskich przedsiębiorców  zarówno finansowo jak 

i organizacyjnie a także  prawnie (uchwalenie odpowiednich 

tymczasowych regulacji upraszczających  prowadzenie działalności 

gospodarczej), może czekać Polskę katastrofa ekonomiczna na 

niespotykaną dotąd skalę. 

 

Tak więc apelujemy i prosimy raz jeszcze : 

 

Po pierwsze polska gospodarka, po pierwsze polscy przedsiębiorcy ! 

 

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich polskich przedsiębiorców, 

wszystkich organizacji przedsiębiorców o wsparcie naszego apelu 

i uzupełnienie go o inne postulaty. 

 

 

 

       Sebastian Chwedeczko  

        
 

        Prezydent  

     Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie  

 

 
 
 
 

 

  
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków, tel. (+48 12) 428 92 50; biuro@iph.krakow.pl, www.iph.krakow.pl 

NIP: 676-001-67-48,  REGON: 350544134  KRS 0000005540, Santander Bank Polska S.A. 74 1500 1487 1214 8006 9867 0000 
 

mailto:biuro@iph.krakow.pl
http://www.iph.krakow.pl/

