
Kraków, 17.10.2022 r.
Beauty Razem
Społeczna Inicjatywa
74.200 specjalistów i
przedsiębiorców Branży Beauty

Do:
Premier RP Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Minister Waldemar Buda
Minister Olga Ewa Semeniuk
Minister Kamila Król
Poseł Jadwiga Emilewicz
Urząd Regulacji Energetyki

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,
Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu rozmów i trwającego biegu legislacyjnego, zwracamy się do Państwa z
prośbą o objęcie wsparciem Branży Beauty w zakresie problematyki energii elektrycznej – 
ujęcie przedsiębiorców o naszej specyfice w programach pomocowych rządu, polegające 
na uwzględnieniu wszystkich przedsiębiorców naszego sektora we wprowadzeniu limitów 
maksymalnych cen prądu. Dziękujemy za wdrożenie naszej prośby w trybie pilnym.

UZASADNIENIE

1) Tąpnięcie koniunktury sektora Branży Beauty, w sposób szczególny dotkniętego skutkami 
pandemii Covid-19 i dwoma lockdownami (kwiecień-maj 2020, marzec-maj 2021). W 
marcu-lipcu 2022 roku, sektor znacząco odżył po pandemii. Natomiast na przełomie 
sierpnia i września koniunktura obniżyła się dwukrotnie. Inicjatywa Beauty Razem bada 
koniunkturę rynku od marca 2020 r, a w badaniach CAWI, w których przedsiębiorcy wypełnili
ponad 40,000 ankiet, a z których korzysta m.in. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 
Sytuację swoją jako dobrą lub bardzo dobrą, w stosunku do analogicznego miesiąca w 
poprzednim roku, oceniła następująca część przedsiębiorców.

2022 – Styczeń – 18,14 proc. - Podwyżki cen gazu, dekoniunktura
2022 – Luty – 27,08 proc. - Podwyżki cen gazu, dekoniunktura
2022 – Marzec – 55,70 proc. - Start koniunktury
2022 – Kwiecień – 86,28 proc. - Koniunktura sezonowa, Okres porównawczy: Lockdown
2022 – Maj – 82,41 proc. - Koniunktura sezonowa + Napływ uchodźców
2022 – Czerwiec – 68,84 proc. - Obniżenie koniunktury, Wyższe niż spodziewane
2022 – Lipiec – 55,21 proc. - Dalsze obniżenie koniunktury
2022 – Sierpień – 60,21 proc. - Dalsze obniżenie koniunktury
2022 – Wrzesień – 30,20 proc. - Niepokojące tąpnięcie na rynku
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2) Zagrożenie spiralą inflacyjną i stagflacyjną. W naszej branży, cena energii (różnych źródeł) 
była dotąd kosztem nieznacznym. Dziś, po podwyżkach cen gazu o 500-1000 proc., głównie
odczuwalnych w I kwartale br., obserwujemy podwyżki cen energii elektrycznej o 300-
1000%. Energia, staje się kosztem porównywalnym do kosztów etatu.

Branża  Beauty  stanowi  ponad  160.417  tys.  działalności  gospodarczych (CEIDG,
17.10.2022) i generuje wraz z branżami ściśle powiązanymi ponad 300.000 miejsc pracy. Są
to niemal w całości mikro- i małe firmy, z kapitałem polskim. Najczęstszymi kodami PKD są
96.02.Z,  96.04.Z,  86.90.D,  96.09.Z,  85.59.B,  86.09.A,  a  dla  branż  ściśle  powiązanych,  to
47.75zZ, 47.99.Z, 46.45.Z oraz 46.90.Z.

Brak stanowczej reakcji z Państwa strony i pilnego wprowadzenia cen maksymalnych
na  energię  elektryczną na  minimalnym  akceptowalnym  przez  Państwa  poziomie,  może
spowodować  zmniejszenie  stanu  zatrudnienia,  zamknięcie  części  działalności
gospodarczych,  bądź  przeniesienie  cen  na  Klientów  w  stopniu  znacznie  wyższym,  niż
dzisiejszy wskaźnik inflacji GUS. Obawiamy się także, że podwyżki cen mogą wpłynąć na
rezygnację z naszych usług przez część Klientów, co za tym idzie spadek obrotu sektora i
wpływów budżetowych.

Zwracamy  także  uwagę,  na  potrzebę  objęcia  naszej  Branży  8%  VAT  na  usługi
kosmetyczne w  zakresie  całego  PKD  96.02.Z  (dziś  w  obrębie  wspomnianego  PKD,
fryzjerstwo – 8%, pozostałe usługi kosmetyczne – 23%, co wymaga obniżenia). Rozmowy w
tej sprawie prowadzone są od marca 2020 roku przy akceptacji  MRiT m.in. z MRiT, MF,
posłami, senatorami oraz eurodeputowanymi i do chwili obecnej nie przynoszą skutku.

Dziękujemy za przyjęcie naszej prośby do obowiązującego porządku prawnego.

Z poważaniem,

mgr inż. Michał Łenczyński
w imieniu 74.200 specjalistów i 
przedsiębiorców #BeautyRazem
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