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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Florystów Polskich apelują o pomoc i pochylenie się nad przygotowa-

niem planu wyjścia z tragicznej sytuacji, w jakiej znalazła się cała branża kwiatowa w Polsce. 

Floryści od początku pandemii notują ogromne straty w związku z trwającymi od marca br. ogranicze-

niami w organizacji ślubów, wesel, komunii, targów i innych wydarzeń, które znacząco przyczyniły się  

do drastycznego spadku obrotów i doprowadziły na skraj przepaści większość firm sektora kwiatowego. 

Branża kwiatowa to głównie małe i średnie, jednoosobowe przedsiębiorstwa oraz biznesy rodzinne.  

Dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie to nierzadko jedyne źródło utrzymania. Dodatkowo specyfiką 

tej branży jest to, że przychody z niej pochodzące nie są równomiernie rozłożone w ciągu roku kalendarzo-

wego. Główny zysk, pozwalający przetrwać przedsiębiorcom tzw. martwy okres letni, jest osiągany wiosną, 

dzięki Wielkanocy i odbywającym się pierwszym komuniom, jesienią, w związku z dniem Wszystkich  

Świętych, oraz w grudniu, z powodu świąt Bożego Narodzenia i sylwestra. 

W tym roku przedsiębiorcy nie byli w stanie podnieść się po pierwszej fali pandemii, dodatkowo decyzją 

rządu zostali pozbawieni możliwości osiągnięcia zysków również w okresie jesiennym m.in. w związku  

z decyzją o zamknięciu cmentarzy oraz wprowadzeniem ograniczeń w organizacji jakichkolwiek wydarzeń  

i uroczystości. 

Wobec tego uprzejmie proszę o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Na podstawie jakich kryteriów rząd definiuje branże objęte kolejnym wsparciem finansowym państwa? 

2. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, rząd planuje udzielić pomocy przedsiębiorcom z branży florystycznej? 

3. Jakie są przyczyny nieuwzględnienia branży florystycznej w kolejnej edycji tarczy antykryzysowej? 

4. Jeśli posiada Pan rekomendacje ośrodków naukowych, wewnętrzne i zewnętrzne analizy lub raporty  

w omawianym zakresie, bardzo proszę o przedstawienie ich źródła i wskazanie sposobu publicznego  

dostępu do nich. 
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