
 
OPINIA NR 1/2020 

WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie oceny antykryzysowych programów wsparcia przedsiębiorców  

przez Rząd RP 

Działając na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 

z późn. zm.) Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego opiniuje:  

Przedsiębiorcy Lubelszczyzny nie zgłaszają większych problemów związanych 

z funkcjonowaniem wsparcia w ramach przyjętych przez Rząd RP pakietów tarczy 

antykryzysowych. Skala oraz zasady i formy wsparcia przedsiębiorców w zakresie 

utrzymania i kontynuacji działalności gospodarczej zagrożonej następstwami 

wprowadzonych zakazów oraz ograniczeń mających na celu zapobieganie i zwalczanie 

zakażenia oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej wirusem 

COVID 19 są dostrzegalne i skuteczne. 

Zakres i przepływ informacji dotyczących świadczonych form pomocy, 

przekazywanych przez miejskie i powiatowe urzędy pracy oraz ZUS oceniane są pozytywnie. 

Podkreśla się sprawność rozpoznawania wniosków i realizacji wypłat środków dla 

przedsiębiorców.  

Negatywnie przedsiębiorcy oceniają kryteria pomocy, które są skomplikowane i przez 

to niejasne, a w szczególności fakt, iż bierze się pod uwagę kryterium przychodowe zamiast 

kryterium dochodowego. Poważnym uchybieniem - zdaniem przedsiębiorców - jest również 

brak szybkiej odpowiedzi na złożony wniosek, co w sytuacji zbliżających się terminów 

regulacji zobowiązań jest przyczyną poważnych problemów przedsiębiorców.  

W Województwie Lubelskim odnotowano jedynie niewielki wzrost wskaźnika 

bezrobocia, co jest wynikiem skuteczności działań osłonowych mających na celu ochronę 

i stabilizację miejsc pracy w regionie.  

Strony pozytywnie oceniają przyjęty pakiet przepisów; tak ustaw, jak i rozporządzeń 

wykonawczych, który okazał się skutecznym instrumentem przeciwdziałania negatywnym 



społecznym i gospodarczym skutkom pandemii, chociaż w środowisku partnerów 

społecznych wyrażane są również negatywne opinie na zbyt późne, w stosunku do 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji wydawanie rozporządzeń.  

Strona społeczna Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego wyraża zastrzeżenia w stosunku do regulacji prowadzących do naruszenia 

autonomii w zakresie reprezentacji partnerów społecznych. 

Dzięki pakietom wprowadzonych rozwiązań antykryzysowych, Polska znalazła się 

w nielicznej grupie krajów europejskich, które najlepiej sobie poradziły z pandemią i których 

gospodarki rokują najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania. 

Opinia została zaakceptowana przez wszystkie strony Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Lubelskiego. Podpis w imieniu WRDS WL złożył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

Województwa Lubelskiego. 
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