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

wa Gowina 

Szanowny Panie Premierze! 

Zwracam się do Pana Ministra, działając w głębokim przekonaniu, że los polskich przedsiębiorców i pra-

cowników jest Panu szczególnie bliski. 

W grudniu 2020 r. zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla przedsiębiorców działających w bran-

żach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa mającymi 

zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wsparcie w ramach tzw. tarczy 6.0 obejmuje 40 branż najbar-

dziej dotkniętych epidemią COVID-19, oznaczonych odpowiednimi kodami PKD. Wsparciem w ramach 

tarczy 6.0 objęte zostały m. in. podmioty, których działalność oznaczona jest kodem 47.62Z – „sprzedaż deta-

liczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”, jeżeli wskazana działal-

ność jest przeważającym przedmiotem działalności podmiotu. Pomoc ta nie może dotyczyć podmiotów, któ-

rych przeważającym przedmiotem działalności jest „pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspe-

cjalizowanych sklepach (kod PKD 47.19.Z). Jeśli przełożyć tę uwagę na konkretnych przedsiębiorców, ozna-

cza to, że pomoc finansowa będzie mogła być udzielona firmie Wittchen czy Ochnik, lecz nie może być ona 

skierowana do firmy Puccini sp. z o.o., pomimo iż są to firmy o tożsamym przedmiocie działalności, a różni 

je posiadanie innego kodu PKD jako wiodącego, co jest różnicą czysto formalną. 

Założona w 1996 r. spółka działająca pod firmą Puccini sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach jest zna-

czącym polskim producentem walizek, torebek i akcesoriów podróżnych oraz galanterii skórzanej. Firma 

aktualnie zatrudnia 153 pracowników i prowadzi sprzedaż w 26 sklepach stacjonarnych zlokalizowanych 

w obiektach handlowych (tzw. centra lub galerie handlowe). Około 70% obrotu gospodarczego Puccini uzy-

skiwała z handlu walizkami podróżnymi, zaś popyt na jej wiodący asortyment był zawsze ściśle związany 

z rozwojem branży turystycznej, hotelarskiej, przewozów lotniczych i autokarowych. W latach 2016–2019 

spółka prawie podwoiła swoje obroty i tylko w 2019 r. odprowadziła do budżetu państwa tytułem podatków 

kwotę 12 987 249,86 zł. W związku z wybuchem pandemii koronawirusa nastąpiło załamanie branż powią-

zanych z turystyką, co dotkliwie odczuła również firma Puccini. Zamknięcie centrów handlowych przyczyni-

ło się do znacznego spadku sprzedaży produktów firmy. W obliczu dramatycznych skutków gospodarczych, 

jakie niesie za sobą pandemia koronawirusa, zwracam się do Pana Ministra o podjęcie działań, które umożli-

wią skorzystanie z tarczy 6.0 także takim podmiotom, jak spółka Puccini, a tym samym pomogą ochronić 

miejsca pracy jej pracowników i przetrwać ten trudny dla polskiej gospodarki okres. 

Z poważaniem 

Tomasz Grodzki 
 


