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WSPÓLNY APEL ORGANIZACJI PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

- SZTAB KRYZYSOWY POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW - 

 

Gdańsk, 1 kwietnia 2020 roku 

 

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa 

Pomorskiego 

Panie/ Panowie Starostowie Powiatów 

województwa pomorskiego 

Panie/ Panowie Prezydenci Miast, 

Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin 

województwa pomorskiego 

 

Szanowni Państwo, 

Działając w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji pracodawców z 

województwa pomorskiego oraz kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i 

bezpieczeństwo pomorskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników w związku ze 

stanem epidemii COVID-19, zwracamy się z apelem o usprawnienie procedur i pracy 

urzędów w obszarze opiniowania projektów budowlanych i uzgadniania dokumentacji 

projektowych. 

Zamknięcie urzędów i znaczące ograniczenie kontaktów z urzędnikami z powodu 

epidemii COVID-19 spowodowało poważne utrudnienia na wielu płaszczyznach współpracy 

przedsiębiorców z urzędami. Na skutek tego wiele firm narażonych jest na opóźnienia w 

realizacji projektów, a w efekcie utratę płynności finansową. Dotyczy to także firm z branży 

telekomunikacyjnej, w tym dużych pracodawców zatrudniających kilkanaście tysięcy osób w 

województwie. Pośród najczęściej spotykanych problemów w obszarze prac projektowo-

budowlanych, przedsiębiorcy wskazują na zawieszenie opiniowania projektów budowlanych 

oraz brak wydawania decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego w urzędach miast i gmin, 

skutkujące opóźnieniami w realizacji projektów. zatrudniający kilkanaście tysięcy osób w 
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województwie Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) nie zbierają się 

regularnie na naradach, co uniemożliwia zakończenie procesu projektowania. 

W pełni popieramy wdrażanie procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

pracownikom, jednak uważamy że istnieją możliwości wprowadzenia rozwiązań, które służąc 

bezpieczeństwu będą przyczyniać się do zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności 

gospodarczej i realizacji zobowiązań przez przedsiębiorców. Jednocześnie wskazujemy, że 

istnieją urzędy, które z powodzeniem dostosowały procedury do aktualnej sytuacji, 

wprowadzając posiedzenia zespołów w trybie elektronicznym, możliwości kontaktów 

bezpośrednich z urzędnikami poprzez e-mail czy telefon. Jest to praktyka sprawdzona, a jej 

upowszechnienie byłoby niewątpliwie dużym udogodnieniem, przyśpieszającym 

procedowanie.  

Apelujemy do Państwa o wsparcie i podjęcie działań we wskazanych obszarach. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego: 

- Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 

- Loża Gdańska Business Centre Club, 

- Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, 

- Pracodawcy Pomorza, 

- Gdański Klub Biznesu, 

- Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 

- Kaszubski Związek Pracodawców, 

- Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA, 

- Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców, 

- Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług, 

- Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego. 

 


