Oświadczenie złożone
przez senatora Adama Szejnfelda
na 9. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 kwietnia 2020 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Oświadczenie niniejsze wraz z zawartym w nim pytaniem kieruję do Pana Premiera, bowiem w celu zajęcia przez Pana Premiera stanowiska niewątpliwie mogą być przydatne opinie kilku resortów, w tym m.in.
ministra rozwoju, ministra zdrowia czy ministra finansów.
Szanowny Panie Premierze!
W przestrzeni publicznej występuje wiele informacji na temat firm, które chciałyby podjąć się produkcji
artykułów ochrony zdrowia i życia ludzi. Jest to ważne tym bardziej w obecnym czasie walki z epidemią
COVID-19. Także do mojego biura spływają postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców, którzy deklarują
chęć podjęcia się produkcji oraz dystrybucji – niekiedy bez zysku, w ramach wkładu w narodową walkę
z epidemią – artykułów lub części artykułów potrzebnych w walce z epidemią koronawirusa. Są to najczęściej produkty potrzebne nie tylko każdemu obywatelowi, ale szczególnie służbom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a więc pracownikom takich placówek i instytucji jak szpitale, pogotowie ratunkowe, straż pożarna,
policja, straż graniczna, wojsko itd. Chodzi o maseczki, rękawiczki, okulary ochronne, przyłbice, kombinezony, a nawet o respiratory lub części do respiratorów.
Zainteresowani produkcją i dystrybucją przedsiębiorcy sygnalizują jednak kilka problemów. Jeden to dostępność półproduktów i surowców koniecznych do produkcji. Kolejna kwestia to środki finansowe. W czasach silnego zwolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa mają problemy z utrzymaniem produkcji i koniecznej liczby pracowników, a cóż dopiero z posiadaniem kapitału na nowe inwestycje! Szczególnie odczuwalne
jest to w tych przypadkach, w których firmy pragną prowadzić albo już prowadzą taką produkcję, ale nie dla
zysku. Ostatnia sprawa to problem z regulacjami, a więc z dostępem do testów, homologacji, certyfikacji czy
z różnego rodzaju innymi dopuszczeniami wynikającymi z drobiazgowych regulacji prawa.
Wydarzenia ostatnich tygodni, a niestety zapewne i te, które są przed nami, nakazują otoczyć ochroną naszych obywateli. Wydaje się więc, że warto skorzystać z oferty polskich firm, które chciałyby dołożyć swoją
pracę do ważnego i odpowiedzialnego zadania walki z epidemią. Można to uczynić m.in. poprzez wsparcie
w zakresie:
1) kapitału (subwencje, dotacje, preferencyjne pożyczki i kredyty, a także zlecenia i zamówienia publiczne);
2) wiedzy (doradztwo);
3) regulacji prawnych (wyłączenie czy zawieszenie w okresie walki z epidemią, a przynajmniej skrócenie
czasu wypełniania określonych obowiązków prawnych, m.in. z zakresu testowania czy certyfikacji).
Dzięki takim działaniom można byłoby upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, a mianowicie skierować
na rynek większą liczbę artykułów potrzebnych do ochrony zdrowia i życia obywateli, w tym pracowników
służb będących na pierwszej linii walki z epidemią, a ponadto wesprzeć działalność gospodarczą części firm,
utrzymać ich płynność finansową, a co za tym idzie, także stan zatrudnienia.
Jedną z branż, które zwracają się w tej sprawie, jest branża druku 3D. Przedsiębiorcy ci zorganizowali
nawet akcję #DrukarzeDlaSzpitali, zrzeszając firmy, które chcą aktywnie pomagać w drukowaniu potrzebnych elementów medycznych. Niestety brakuje im środków finansowych oraz surowców do produkcji.
Innym problemem są regulacje prawne. Na tę kwestię zwróciła uwagę m.in. firma Archon Studio z Piły,
która na potrzeby walki z epidemią już produkuje przyłbice, stara się podjąć produkcję wysokiej klasy masek
wielokrotnego użycia ze specjalistycznymi filtrami, ale mogłaby też produkować potrzebne zawory do respiratorów, które są niezbędne do działania tych ważnych urządzeń medycznych. Niestety w przypadku zaworów konieczne jest ich certyfikowanie, a to nie tylko wiąże się z kosztami finansowymi i administracyjnymi,
ale też w znacznym stopniu wydłuża cały proces dochodzenia do produkcji.
Niniejszym chciałbym zatem zwrócić uwagę Pana Premiera na ten aspekt i uprzejmie zapytać: czy rząd
rozważa podjęcie działań mających na celu udzielenie finansowego i prawnego wsparcia działającym w Polce
firmom, które byłyby gotowe przestawić swoje linie produkcyjne i przekwalifikować załogę w związku

z produkcją konieczną do walki ze wspólnym zagrożeniem, jakim jest epidemia COVID-19?
Z poważaniem
Adam Szejnfeld

