Warszawa, 16 kwietnia 2020 r.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,
W tych ciężkich dla wszystkich czasach zagrożenia epidemiologicznego, setki tysięcy osób ofiarnie
pracuje na rzecz polskiej gospodarki i społeczeństwa, nie odmawiając świadczenia pracy, a także nie
zawieszając prowadzonej działalności gospodarczej, o ile nie została ona ograniczona przepisami
przyjętymi na czas epidemii COVID-19.
Do tych osób należą także kierowcy i inni pracownicy branży transportowo-logistycznej, bez których
jakakolwiek aktywność społeczna nie byłaby możliwa, a na rynku zabrakłoby podstawowych
produktów zaopatrzenia ludności w żywność, lekarstwa i środki ochrony sanitarnej. Do tych osób
należą także pracownicy sektora usług medycznych, usług komunalnych, przemysłu rolnospożywczego, przemysłu farmaceutycznego i wielu innych segmentów gospodarki narodowej.
Niestety zamiast pomocy i ułatwień w tej ciężkiej pracy napotykamy niezrozumiałe dla nas bariery.
Jedną z nich jest praktyczne zawieszenie działania terenowej administracji publicznej. Jako powód
zawieszenia podaje się wprowadzony przez Rząd stan epidemiczny, mimo że często w danej placówce
nie istnieje nawet podejrzenie, aby któryś z pracowników mógł być zarażony. Także w przypadku
procedur, gdzie byłoby możliwe podjęcie pracy zdalnej, spotykamy się z beztroskim zaniechaniem
wykonywania zadań na rzecz obywateli i innych podmiotów.
W szczególności dotyczy to organów samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i miast
na prawach powiatu. Jako przykład można tutaj wskazać pracę wydziałów komunikacji, które
odmawiają obsługi interesantów, także w kluczowych dla naszej branży sprawach, jaką jest
rejestracja pojazdów i wycofywanie ich z ruchu.
W Tarczy Antykryzysowej wprowadzono pewne mechanizmy korygujące ten stan rzeczy, w tym
przedłużenie terminów ważności dokumentów lub posiadanych uprawnień, niemniej są one
niewystarczające. Nie rozwiązują bowiem problemów gospodarczych wywołanych brakiem
konkretnej decyzji administracyjnej i brakiem związanych z nią dokumentów.
Dotyczy to m.in. kwestii związanych z przeniesieniem prawa własności pojazdu. Brak niezbędnych
dokumentów potwierdzających taki stan rzeczy, w tym prawo do dysponowania przedmiotem
transakcji, uniemożliwia wykorzystanie tego pojazdu w prowadzonej działalności gospodarczej.
Innym przykładem jest odbiór inwestycji budowlanych - inspektorzy nadzoru budowlanego
korzystając z pretekstu, jakim jest epidemia COVID-19, zawieszają postępowania w sprawie uzyskania
pozwolenia na użytkowanie budynku. Powodem ma być ich obawa przed zarażeniem się w trakcie
kontroli inwestycji, która to jest niezbędnym elementem postępowania w tej sprawie. Powoduje to
wymierne straty dla inwestorów, którymi są nie tylko przedsiębiorcy i obywatele, ale także
podmioty prawa publicznego.

Takie przykłady można mnożyć. Jesteśmy całą tą sprawą oburzeni, gdyż praca
w administracji publicznej to przede wszystkim zaszczyt i służba społeczeństwu, a nie sposób na
łatwe i bezpieczne życie. Nie można zamykać urzędów, podczas gdy my i wiele innych środowisk
ofiarnie pracujemy na rzecz całego Kraju, w tym także na rzecz bojących się o własne zdrowie
urzędników. Nasi pracownicy również są narażeni na zachorowanie i także mają rodziny.
Panie Premierze,
Stojąc na czele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan odpowiedzialny za funkcjonowanie całego
Państwa. W tym także za funkcjonowanie administracji samorządowej, szczególnie w kwestii zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej. Ma Pan także odpowiednie instrumenty polityczne, aby
wprowadzać zmiany w regulacjach prawnych określających zasady funkcjonowania samorządowej
administracji publicznej.
Dlatego też zwracamy się do Pana z postulatem niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań
o charakterze legislacyjnym, administracyjnym i organizacyjno-technicznym w celu rozwiązania tej
bulwersującej nas sytuacji, jaką jest zawieszenie działania przez terenową administrację publiczną.
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