Nie pozwolę ci się zamknąć! - akcja wsparcia ulubionych
sklepów i restauracji
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Krajowa Izba Gospodarcza wystartowała z kampanią "Nie pozwolę ci się zamknąć". Zachęca
do wspierania mikroprzedsiębiorców, w tym właścicieli sklepów i restauracji, borykający się
z problemami w związku z ograniczeniem działalności gospodarczej w Polsce z powodu
pandemii koronawirusa.
- Obecny kryzys wywołany przez koronawirusa uderzy w pierwszej kolejności w najmniejszych
przedsiębiorców. Grozi im zamknięcie zakładów i redukcja etatów. Właśnie teraz kluczowe jest
solidarnościowe działanie - przekonuje KIG. Izba zachęca do przekazania wybranym
przedsiębiorstwom zaliczki na poczet przyszłej usługi (np. kupna vouchera do wykorzystania w
przyszłości) oraz do rozpropagowywania pomysłu w mediach społecznościowych.
- W Krajowej Izbie Gospodarczej dostrzegamy wyzwanie, przed jakim te firmy obecnie stoją i mamy
świadomość tego, że to one pierwsze bardzo mocno odczują kryzys. Już docierają do nas sygnały o
zwolnieniach pracowników i planach zawieszania działalności. Wierzymy w siłę płynącą ze wsparcia
społecznego i w efekcie powrót do normalnego funkcjonowania większości mikro- i małych
przedsiębiorstw - podkreśla KIG.

Izba
proponuje Polakom wsparcie ulubionego sklepu, salonu fryzjerskiego, kawiarni czy pizzerii. Wpłacona dziś kwota pomoże mikroprzedsiębiorcy pokryć bieżące koszty działalności, natomiast
realizacja usługi nastąpi, gdy stan epidemii zostanie oficjalnie zniesiony i przywrócone zostanie
pełne funkcjonowanie punktów usługowo-handlowych. Cała akcja opiera się na wzajemnym zaufaniu
i kontakcie klienta i mikroprzedsiębiorcy. KIG nie pośredniczy w tej relacji - czytamy w komunikacie.
- Kropla drąży skałę. Jeśli każdy z nas już dziś wesprze choćby jeden taki zakład czy punkt
gastronomiczny, to mamy naprawdę szansę zrobić coś ważnego dla tych ludzi i uratować niejeden
zakład przed zamknięciem. A i my sami skorzystamy, bo gdy kryzys wywołany wirusem się skończy,
nadal będziemy mogli cieszyć się ich pracą i korzystać z ich usług - komentuje Ewa Janus-Khouri,
p.o. Dyrektor Biura Komunikacji Krajowej Izby Gospodarczej.
Jak pomóc mikroprzedsiębiorcom? Oto kroki podpowiadane przez KIG (publikujemy je, by wspierać
akcję):
1. Skontaktuj się z mikroprzedsiębiorcą, którego chcesz wesprzeć (mail/telefon/ media
społecznościowe).
2. Określ, za jaką usługę/towar chcesz zapłacić.
3. Ustal, jak możesz przekazać zaliczkę (przelew, płatność kartą, gotówka).
4. Ustal indywidualnie z przedsiębiorcą, kiedy możesz otrzymać usługę/towar.
5. Wpłata zaliczki jest dokumentowana fakturą lub – gdy zaliczkę wpłaca osoba fizyczna

nieprowadząca działalności gospodarczej – paragonem z kasy fiskalnej. Niektórzy podatnicy, w tym
najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą posiadać kasy. Ustal indywidualnie, w jaki sposób otrzymasz
potwierdzenie zapłaty.
Krajowa Izba Gospodarcza podkreśla, iż warto pamiętać, że przyjęcie zaliczki to umowa o otrzymaniu
usługi/towaru w przyszłości. Zarówno klient, jak i przedsiębiorca mogą się wycofać z umowy, a
wówczas zaliczka powinna zostać zwrócona.
Ponadto, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, roszczenie o rozliczenie zaliczki wygasa z upływem
6 lat od dnia wpłaty (konsumenci). W przypadku umowy zawartej z przedsiębiorcą, termin to 3 lata.
KIG zachęca również do wspierania mikroprzedsiębiorców w mediach społecznościowych. Wystarczy na swoim profilu udostępnić grafiki akcji i rozpowszechnić je wśród swoich znajomych.
Warto też wrzucać własne zdjęcia, pochwalić się udzielonym wsparciem i zachęcać do tego
znajomych - podpowiada izba.
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