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Pan Jan Gogolewski
Prezes 
Związku Rzemiosła Polskiego

dotyczy: pismo z 17 grudnia 2020 r., znak: NS/297/2020 dotyczącego wsparcia polskich 

przedsiębiorców

Szanowny Panie Prezesie, 

w związku z pismem z 17 grudnia 2020 r., skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Pana 

Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Gowina, 

uprzejmie dziękujemy za przekazane przy nim cenne informacje i propozycje. 

Chciałbym zapewnić, że wszelkie napływające do Ministerstwa Rozwoju, Pracy 

i Technologii postulaty są dogłębnie analizowane. Ministerstwo na bieżąco analizuje 

sytuację gospodarczą kraju oraz pozostaje w kontakcie z przedsiębiorcami różnych branż 

w celu wypracowania najlepszych warunków prawnych do wykonywania działalności 

gospodarczej w Polsce.

Bieżące działania Ministerstwa są ukierunkowane na stworzenie jak najefektywniejszych 

instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

Tworzenie lepszych regulacji prawnych oraz eliminacja zbędnych obciążeń 

przedsiębiorców jest stałym działaniem resortu. 

Odnosząc się do zgłoszonych przez Pana postulatów przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Oparcie systemu pomocy w ramach tarczy branżowej na katalogu kodów PKD, 

określających rodzaj przeważającej działalności, dostępnych w rejestrach publicznych, jest 

możliwie najbardziej efektywnym i obiektywnym rozwiązaniem. Nie jest też ono 

precedensowe – sprawdziło się w przypadku tzw. tarczy turystycznej.
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Przepisy prawa od lat zobowiązują przedsiębiorców do bieżącej aktualizacji danych 

w rejestrach publicznych w zakresie przeważającej działalności; nie jest to zatem 

narzucony nowy wymóg, a jedynie element już istniejącego systemu. Dbałość o zgodność 

informacji w rejestrach publicznych z rzeczywistością jest czymś na czym powinno zależeć 

zarówno administracji, jak i samym przedsiębiorcom, ze względu na pewność obrotu 

gospodarczego.

De facto brak jest możliwości ustalenia faktycznej „przynależności” przedsiębiorcy do 

danej branży w oparciu o inne źródła informacji. W szczególności, w księgowości nie 

praktykuje się przypisywania przychodów, tj. wystawianych faktur i rachunków, do 

konkretnego obszaru działalności w sytuacji, gdy przedsiębiorca działa w kilku obszarach. 

Instytucje, za pośrednictwem których udzielane jest wsparcie, nie są zatem w stanie 

określić, jaka część przychodów przedsiębiorcy pochodzi z jego działalności w branżach, 

które zostały zidentyfikowane jako szczególnie poszkodowane.

Pomoc z tarczy branżowej udzielana jest przez urzędy pracy oraz ZUS; oczekuje się, że 

będzie ona sprawna. Przy ogromnej liczbie przedsiębiorców oczekujących na pomoc nie 

jest możliwe przeprowadzenie indywidualnego szczegółowego postępowania 

wyjaśniającego w celu określenia przynależność do danej branży. Konieczne jest zatem 

oparcie się na już zagregowanych i łatwo weryfikowalnych danych.

Jednocześnie sprawność wymiany informacji co do kodów PKD pomiędzy instytucjami 

publicznymi jest zapewniona przez przepisy tarczy branżowej, przewidujące odpowiednie 

procedury w tym zakresie. 

W tarczy branżowej wprowadzono wsparcie również dla przedsiębiorców, którzy 

rozpoczęli działalność w 2020 roku i nie są w stanie wykazać spadku obrotów w stosunku 

do poprzedniego roku. Takie podmioty mogą wnioskować przede wszystkim 

o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych). Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników będzie mógł otrzymać 

przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą 

oznaczoną wskazanym w ustawie kodem PKD. Musi on jednak wykazać, że przychód z tej 

działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku 

do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. 
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Co istotne, wsparcie przysługuje nie tylko do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 

w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę (do wynagrodzenia pracownika 

zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Przepisy 

przewidują także dofinansowanie do umów cywilnoprawnych. W obu przypadkach 

wymagane jest zatrudnienie co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku 

o przyznanie świadczeń.

Ponadto przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na targowiskach i straganach – bez 

względu na to, kiedy założyli swoją działalność – są zwolnieni od opłaty targowej za cały 

2021 r.

Ponadto, tarcza branżowa przedłuża obowiązywanie niektórych form wsparcia 

składających się na tzw. tarczę antykryzysową. O ile więc dany przedsiębiorca dotychczas 

nie skorzystał, przykładowo, z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych 

przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy czy mikropożyczki, 

a spełni warunki przewidziane w ustawie, będzie mógł złożyć odpowiednie wnioski do 10 

czerwca 2021 r.

Pragnę zapewnić, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców 

w dobie pandemii COVID-19. Od początku pandemii zostały podjęte prace mające na celu 

przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest 

szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na 

tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR.. 

Nadmienię, że do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR 

przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ok. 170 mld złotych. 

Ze wspomnianych powyżej rozwiązać skorzystać mogły wszystkie przedsiębiorstwa, 

niezależnie od branży. Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów 

z tarczy antykryzysowej uchwalonej na wiosnę br., w tym ulgi w postaci odroczenia 

terminu płatności składek ZUS albo rozłożenia na raty należności bez opłaty 

prolongacyjnej. Pomoc ta jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. 

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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