
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii  

Jarosława Gowina 

 

Szanowny Panie Premierze! 

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się z prośbą o interwencję przedsiębiorcy z branży obuwniczej. 

Należy podkreślić, że na terenie mojego okręgu wyborczego, w Małopolsce Zachodniej, jest wiele zakładów 

produkujących buty, np. okolice Kalwarii Zebrzydowskiej to prawdziwe zagłębie tej branży. W większości  

są to zakłady rodzinne, niewielkie, maksymalnie zatrudniające do 15 osób. 

W tym wyjątkowo trudnym czasie dla przedsiębiorców niemal każdej branży, zwrócili się do mnie wspo-

mniani interwenienci z następującym problemem. Chodzi o to, że mają oni w magazynach duże ilości  

wyprodukowanego towaru, wydali spore pieniądze na materiał i produkcję, a obecnie, wskutek trudności 

wynikających z pandemii, ten towar spoczywa w magazynach albo, jeżeli został pobrany, to nie został sprze-

dany i należności z tego tytułu są w zawieszeniu. Analizując ustawodawstwo pomocowe dla tej branży,  

z przykrością stwierdzam, że obecnie nie ma rozwiązań ustawowych mogących pomóc tej branży obuwni-

czej, w związku z czym z propozycjami pewnych rozwiązań wyszli sami przedstawiciele tej branży,  

dzięki którym ich firmy przetrwają czas kryzysu. 

Pierwsza propozycja zakłada wsparcie państwa w zakresie pomocy w odzyskaniu należności za niezapła-

cone faktury poprzez odkupienie przez państwo faktur na kwotę nieprzekraczającą 150 tysięcy zł w odniesie-

niu do każdej firmy. Branży pomogłoby to przetrwać, tymczasem z dużym prawdopodobieństwem należy 

przypuszczać, że państwo za pewien czas, kiedy sytuacja się poprawi, będzie w stanie odzyskać przedmioto-

we należności, np. poprzez działania Urzędu Skarbowego. Dzięki temu firmy uniknęłyby zwalniania pracow-

ników, którzy w następstwie tegoż stanowiliby obciążenie dla budżetu centralnego poprzez pobieranie zasił-

ków dla bezrobotnych w łącznej wysokości znacznie przekraczającej ogólną kwotę odkupionych zaległości 

sklepów i innych punktów handlowych branży obuwniczej. Ponadto przy specyfice obuwnictwa strata  

wykwalifikowanych pracowników jest nie do odrobienia, biorąc pod uwagę malejącą liczbę fachowców  

w tej branży. 

Kolejna propozycja to całkowite zwolnienie ze składek na ZUS na okres od 2 do 3 miesięcy pod warun-

kiem utrzymania przez pracodawcę przynajmniej przez pół roku dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Jak 

podkreślają interwenienci, w innym przypadku nawet odroczenie składki skutkować będzie masowymi zwol-

nieniami, a tym samym sporym wzrostem bezrobocia obciążającego w sposób oczywisty budżet państwa. 

Sugerowane jest także udzielenie pracodawcom kredytów typu 0%, przykładowo 10 tysięcy zł na pracownika 

na 1 rok z możliwością przedłużenia na 2 lata. 

Jak podkreślają obuwnicy, ich branża zawsze zależna jest od sezonów sprzedaży (wiosna/zima),  

a problem z utrzymaniem się na rynku powiększa się z każdym rokiem w związku ze zmianą klimatu (brak 

zimy), jak również importem towarów z krajów, gdzie koszty produkcji są znacznie niższe niż w Polsce.  

Obrazując ten problem, towar zimowy wyprodukowany w miesiącach letnich został odebrany przez punkty 

sprzedaży, jednak wskutek panującego kryzysu związanego z pandemią, istnieją ogromne problemy ze ścią-

galnością płatności za towar. Kolejny problem jest taki, że kontrahenci złożyli zamówienia na podstawie ofert 

z jesieni 2019 r., kiedy to na targach prezentowane były nowe kolekcje sezonu wiosna/lato, jednak w pierw-

szej połowie 2020 r. odmawiali już przyjęcia zamówionego wcześniej towaru z uwagi na panującą pandemię 

i brak możliwości zapłaty. W ten sposób magazyny producentów pozostają pełne i nie ma żadnej gwarancji, 

że towar ten sprzeda się w kolejnych sezonach z uwagi na zmieniające się trendy modowe. W tej sytuacji 

spodziewana jest ciężka sytuacja branży na wiosnę kolejnego roku, podobnie zresztą jak w branży odzieżo-

wej. 

Patrząc na poziom wsparcia dla innych branży, np. hotelarskiej, gastronomicznej, wyrażam przekonanie, 

że poszczególne branże przemysłu lekkiego są znacznie poszkodowane w zakresie możliwości uzyskania 

wsparcia w tych ciężkich czasach kryzysu wywołanego pandemią. W związku z tym propozycje ich przed-

stawicieli powinny zostać przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy stanowieniu kolejnych aktów prawa,  

na podstawie których możliwe jest udzielenie wsparcia danej branży. 

Ze swojej strony jako mieszkańca tej części Małopolski, pragnę podkreślić, że okolice Kalwarii Zebrzy-



dowskiej i Wadowic od kilkudziesięciu lat słynęły z jakości swoich wyrobów obuwniczych na skalę  

ogólnopolską i międzynarodową. Apeluję w związku z tym o udzielenie wsparcia tej branży, zapobiegając 

tym samym postępującemu zanikowi fachowców w branży obuwniczej na tym terenie. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 
 


