
            

 

   

 
SAMORZĄDOWCY I PRZEDSIĘBIORCY WSPÓLNYM GŁOSEM: GOSPODARKA, RZĄDZIE! 

  

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa uderzył w wiele branż, wielu 

przedsiębiorców i pracowników. To nadzwyczajna sytuacja, która wymaga podjęcia 

niestandardowych działań, a także bliskiej współpracy wszystkich, którzy mierzą się z kryzysem 

na pierwszej linii frontu. Tylko wspólne, przemyślane i poparte wiedzą rozwiązania pozwolą 

uratować miejsca pracy, polskie przedsiębiorstwa oraz budżet państwa.  

 

Niestety, w tych trudnych tygodniach kryzys jeszcze mocniej wykazał słabość komunikacji 

pomiędzy politykami a społeczeństwem. Proces dialogu między rządem, samorządami 

i przedsiębiorcami jest nadal mało efektywny i niedostatecznie transparentny. Prezentacje 

kolejnych odsłon planów antykryzysowych i medialne deklaracje o prowadzeniu dialogu nie 

zmieniają faktu, że ekspercki głos samorządowców i przedsiębiorców nie jest należycie 

uwzględniany, co szkodzi polskiej racji stanu, a przede wszystkim odbija się na kieszeniach 

i poczuciu bezpieczeństwa bytowego milionów Polaków. 

 

Dlatego jako przedstawiciele organizacji samorządowych i przedsiębiorców – Unii Metropolii 

Polskich, Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” oraz Rady Przedsiębiorczości – powołujemy 

Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki, wzywając rząd i parlament Rzeczypospolitej Polskiej 

do konstruktywnego dialogu. Jesteśmy przekonani, że skuteczną strategię antykryzysową 

można wypracować tylko w formule uwzględniającej doświadczenie samorządowców 

i przedsiębiorców, którzy każdego dnia mają bezpośredni kontakt z ludźmi dotkniętymi 

kryzysem i sami ponoszą jego skutki. Dobra strategia nie powstanie w zaciszu rządowych 

gabinetów – musi wytrzymać zderzenie z rzeczywistością.  

 

W naszych działaniach przyświecają nam trzy cele: 

1) efektywne docieranie z rozwiązaniami eksperckimi samorządów i przedsiębiorców 

do rządu i parlamentu; 

2) monitorowanie skutków regulacji wprowadzanych przez państwo; 

3) dyskusja o sposobie podziału ograniczonych środków budżetowych, które w tych 

nadzwyczajnych warunkach muszą być zagospodarowane efektywnie i sprawiedliwie. 

 

Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań. Potrzebujemy wyjść poza 

dotychczasową formułę dialogu społecznego, która w czasie kryzysu się nie sprawdza. 

Potrzebujemy poważnej i efektywnej dyskusji o ratowaniu dobrobytu Polek i Polaków. Dlatego 

w pierwszym kroku proponujemy zwołanie Okrągłego Stołu Gospodarczego – forum 

prawdziwego dialogu, którego tak bardzo w ostatnim czasie brakuje. Pierwszym zadaniem 

jego uczestników, czyli szerokiej eksperckiej reprezentacji wszystkich wymienionych wyżej 

środowisk, będzie pokazanie merytorycznych rozwiązań, które – w oderwaniu od bieżącej 

polityki – pomogą w ratowaniu sytuacji Polski w czterech obszarach: 



1) ochrony zdrowia – w pierwszej kolejności poprzez opracowanie i przedstawienie 

raportu dotyczącego stanu służby zdrowia, a także rozwiązań służących jego poprawie; 

2) odmrażania gospodarki – poprzez realne konsultacje ze środowiskami samorządów 

i przedsiębiorców, dotyczące wprowadzanych kolejnych rozwiązań legislacyjnych, 

uwzględniające głos ekspertów; 

3) ochrony miejsc pracy – poprzez wypracowanie kompromisowych rozwiązań, 

dla zachowania dotychczasowych miejsc pracy i wysokości wynagrodzeń; 

4) solidarności społecznej – poprzez wzmocnienie prawne i finansowe samorządów, 

które realizują realną codzienną służbę wobec najbardziej potrzebujących wsparcia 

rodzin i jednostek. 

 

Dialog rządu ze społeczeństwem i organizacjami powinien być normą w każdym czasie, 

ale teraz jest szczególnie potrzebny. W obliczu obecnego kryzysu Polska stoi bowiem nie tylko 

przed zadaniem ratowania gospodarki, ale także budowy modelu nowej gospodarki, 

dostosowanej do wyzwań XXI wieku, odgrywającej istotną rolę w Unii Europejskiej i odpornej 

na słabości, które obnażyła pandemia koronawirusa.  
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