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Minister rozwoju, pracy i technologii
dot. utrzymania funkcjonowania branży motoryzacyjnej.

Szanowny Panie Premierze,
W związku z doniesieniami o planach wprowadzenia kolejnych ograniczeń, w imieniu branży
motoryzacyjnej, apelujemy do Pana Premiera o niewprowadzanie dodatkowych
zakazów dotyczących funkcjonowania zakładów przemysłowych produkujących
pojazdy, opony, części, komponenty i podzespoły motoryzacyjne oraz salonów i
serwisów samochodowych.
Przemysł motoryzacyjny jest jednym z największych sektorów przemysłu w Polsce,
odpowiadający za 10,5% wartości produkcji sprzedanej oraz 15,3% polskiego eksportu
towarowego. Cała branża motoryzacyjna obejmująca produkcję i sprzedaż pojazdów,
części i akcesoriów oraz usługi powiązane generuje ponad milion miejsc pracy, umożliwia
funkcjonowanie całych łańcuchów logistycznych będących krwioobiegiem polskiej gospodarki
oraz odpowiada bezpośrednio za ponad 24 mld zł rocznych wpływów do sektora finansów
publicznych.
Pierwsza fala pandemii bardzo mocno uderzyła branżę motoryzacyjną w Polsce, spadki
sprzedaży pojazdów sięgały nawet 70%, ostatecznie rok 2020 zakończył się spadkami na
poziomie 15-27%, a w przypadku autobusów prawie 40%. Fabryki prawie całkowicie
wstrzymały produkcję. Łącznie w efekcie pandemii straty produkcyjne w Polsce wyniosły
prawie 200 tysięcy pojazdów, a w UE ok. 4,2 miliona pojazdów przy średnim czasie zamknięcia
zakładów wynoszącym ponad 30 dni. Dlatego też obawiamy się, że kolejne zbyt daleko idące
restrykcje, zniweczą podejmowane przez naszą branżę działania mające na celu wychodzenie
z kryzysu i znacznie obniżą dochody budżetu państwa.
Zwracamy uwagę, że ze względu na procesy technologiczne lub ograniczenia w mocach
produkcyjnych, straty wynikłe z przymusowego przestoju będą niemożliwe do odrobienia. A ze
względu na jeszcze zbyt mało elastyczne przepisy w zakresie czasu pracy, kolejne przestoje
będą oznaczały zwolnienia w branży. Przewidujemy również, że problemy mogą być jeszcze
większe niż podczas pierwszej fali, ze względu na brak zapasów części i komponentów oraz
problemy z dostępnością stali i półprzewodników, które już teraz negatywnie wpływają na
programy produkcyjne.

Dlatego apelujemy do Pana Premiera o zapewnienie możliwości funkcjonowania
przemysłowi motoryzacyjnemu – zakładom produkującym pojazdy i ich
poddostawcom – niezależnie od wielkości zatrudnienia. Przemysł motoryzacyjny w
Polsce to mikro-, małe-, średnie- i duże przedsiębiorstwa tworzące całą sieć powiązanych ze
sobą podmiotów. Wstrzymanie produkcji na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw, będzie
miało konsekwencje dla wszystkich podmiotów w postaci utraty płynności, konieczności
likwidacji miejsc pracy oraz, czego nie można wykluczyć, także bankructw.
Apelujemy również o niewprowadzanie dodatkowych obostrzeń na granicach, gdyż
mogą one znacząco utrudnić działalność zakładów produkcyjnych w Polsce. Większa
część zakładów motoryzacyjnych funkcjonuje w systemie just-in-time, co oznacza, że wszelkie
zakłócenia dostaw spowodowane przestojami ciężarówek na granicach mają ogromny wpływ
na zachowanie ciągłości produkcji. Istotnym elementem jest również możliwość
przemieszczania się pracowników, ekspertów i osób decyzyjnych pomiędzy zakładami
zlokalizowanymi w Polsce i krajach sąsiednich.
Apelujemy także o niezamykanie salonów i serwisów samochodowych. Pojazdy
samochodowe służą przede wszystkim do wykonywania zadań służbowych, zapewniając
transport towarów i funkcjonowanie całych łańcuchów logistycznych a nie tylko do
codziennego przemieszczania się. Odbiorcami 75% nowych samochodów osobowych, a
dostawczych i ciężarowych praktycznie 100%, są firmy, w tym mali i średni przedsiębiorcy, dla
których jest to narzędzie pracy, wymagające serwisowania i napraw. Zamknięcie stacji
dealerskich uniemożliwi sprzedaż i przeprowadzanie wydań zamówionych wcześniej pojazdów
dla m.in. branży transportowej i logistycznej. Regularne serwisowanie pojazdów, w tym
wymiana opon, jest kluczowym elementem dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i
zapobiega ewentualnym późniejszym kosztownym naprawom. Otwarte serwisy są również
konieczne dla utrzymania w ruchu flot instytucji i firm walczących z pandemią oraz zapewnienia
ich niezwłocznej wymiany czy samochodów zastępczych tam gdzie jest to natychmiast
potrzebne. W tym kontekście istotne jest również zapewnienie funkcjonowania centralnych
magazynów części. Ograniczenie działalności centrów magazynowych i logistycznych będzie
miało negatywny wpływ na całą sieć serwisową, możliwość napraw samochodów i utrzymanie
płynności operacyjnej.
Szczególnie podkreślamy potrzebę umożliwienia posiadaczom pojazdów wymiany
opon z zimowych na letnie. Opony zimowe, na których jeździ jeszcze znaczna część
kierowców nie nadają się do bezpiecznej jazdy w okresie wiosenno-letnim. Bardziej miękka
mieszanka gumowa bieżnika, przy temperaturach powyżej 10-15 st. C nie zapewnia
odpowiedniej przyczepności na suchych drogach.
Uzasadniając brak konieczności wprowadzania restrykcji, chcemy wskazać, że
zakłady produkcyjne oraz salony i serwisy dealerskie, korzystając z doświadczeń z
początków pandemii, wdrożyły wszelkie wytyczne i procedury sanitarne oraz
organizacyjne, zapewniając pracownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Pracodawcy udostępniają wymagane środki ochrony przed zakażeniami. W zakładach
produkcyjnych wprowadzana jest taka organizacja pracy, aby pracownicy z różnych zmian i

działów nie stykali się ze sobą. Pracownicy nie zostają dopuszczeni do wykonywania pracy,
jeśli nie będą przestrzegać procedur. W efekcie oceniamy, że obecnie ryzyko zakażenia COVID19 wśród pracowników naszej branży w miejscu pracy, jest nieporównywalnie mniejsze, niż w
przypadku osób w miejscach publicznych lub ogólnodostępnych. Również KPRM wskazywała
na salony samochodowe jako miejsca o najmniejszym ryzyku zarażenia koronawirusem, gdzie
podobnie jak w zakładach produkcyjnych, środki bezpieczeństwa są wdrożone na najwyższym
poziomie i są rygorystycznie przestrzegane.
Dla rynku sprzedaży pojazdów kluczowa jest także możliwość zarejestrowania
pojazdu, dlatego też apelujemy o utrzymanie funkcjonowania wydziałów
komunikacji. Brak możliwości rejestracji pojazdów spowoduje zatrzymanie bieżącej
sprzedaży do firm i innych klientów, generując starty również dla przedsiębiorców
oczekujących na pojazdy. Taka sytuacja miała miejsce podczas pierwszej fali pandemii, gdy
czas oczekiwania na rejestrację pojazdu, w związku z przestojami w wydziałach komunikacji,
wynosił nawet 60 dni. W tym miejscu chcemy także ponowić nasz postulat o wprowadzenie
pełnej elektronicznej rejestracji pojazdów bez konieczności wizyty w urzędzie.
Mamy nadzieję, że pomimo obecnej sytuacji pandemicznej, podmioty z branży
motoryzacyjnej – zakłady produkcyjne oraz salony sprzedaży i serwisy – nie
zostaną objęte dodatkowymi restrykcjami, które w naszej ocenie nie znajdują
uzasadnienia w świetle podjętych działań ochronnych i ich dobrych rezultatów.
Jeszcze raz podkreślamy, że jest to branża kluczowa dla polskiej gospodarki i jedna
z branż, która wprowadziła najbardziej restrykcyjne zasady ochrony przed
zarażeniem COVID-19.
Apelując o niewprowadzanie zakazów działalności dla branży motoryzacyjnej, prosimy
również o zwrócenie uwagi, czy projektowane zakazy dla innych branż nie uderzą
pośrednio w branżę motoryzacyjną, w tym w stacje dealerskie i serwisy opon –
które są zarówno placówkami handlowymi jak i usługowymi. Ponadto, generalne
zakazy i restrykcje wymuszające pośrednio lub bezpośrednio na pracownikach pozostanie w
domach w sposób znaczący mogą zdezorganizować pracę, a bez pracowników branża nie
będzie mogła funkcjonować.
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