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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia 

udzielanego przedsiębiorcom w ramach walki z COVID-19, uprzejmie informuję jak 

poniżej.

Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zgłoszone uwagi i sugestie. 

Traktujemy je jako wyraz troski o polskich przedsiębiorców i wpisują się w prowadzone od 

miesięcy działania, jakie podejmuje Pan Rzecznik w celu jak najlepszej ochrony ich 

interesów. Zgłaszane propozycje są przez nas zawsze sumiennie badane pod kątem 

możliwości ich faktycznego wdrożenia do systemu pomocowego. Ze swojej strony pragnę 

zapewnić, że resort rozwoju nieustannie pracuje nad wprowadzaniem kolejnych form 

wsparcia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Mamy pełną świadomość 

tego, że trwająca pandemia i związane z nią obostrzenia sanitarne rodzą negatywne 

konsekwencje, w tym również finansowe, dla wielu biznesów. 

Należy zauważyć, że dotychczasowy wolumen wsparcia ze strony władz w ramach 

szeroko rozumianych „Tarcz antykryzysowych” na dzień 5 lutego 2021 r. wyniósł 183,60 

mld zł. Polska jest jednym z europejskich liderów pod względem pomocy przeznaczonej 

na wsparcie przedsiębiorców podczas kryzysu wywołanego pandemią. Alokowane na ten 

cel środki stanowią 9,4% naszego PKB, co jest trzecim najlepszym wynikiem wśród krajów 

Unii Europejskiej. Pod tym względem ustępujemy jedynie Danii (12,8%) i Austrii (9,6%).
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Jak zatem widać, skala pomocy ma charakter bezprecedensowy, co tym bardziej oznacza, 

że jej udzielanie musi odbywać się w sposób rozsądny, planowany i przemyślany. Trzeba 

też pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu środków przedsiębiorcom 

kluczowe znaczenie ma stanowisko Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

uwzględniające możliwości finansowe budżetu państwa, jak i wysokie 

prawdopodobieństwo, że pandemia COVID-19 może nam towarzyszyć jeszcze przez co 

najmniej kilka miesięcy.

W porównaniu z sytuacją z wiosny ubiegłego roku zmienił się ponadto charakter obostrzeń 

sanitarnych. Nie są już one „powszechne”, ale raczej związane z miejscami, które rodzą 

największe ryzyko epidemiczne. Z tego też powodu najnowsze instrumenty pomocowe 

dedykowane są już nie wszystkim przedsiębiorcom, ale konkretnym branżom, tj. tym, które 

najmocniej odczuwają skutki obowiązywania wspomnianych obostrzeń.

W ramach tzw. „Tarczy branżowej” oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia 

identyfikacja przynależności przedsiębiorcy do danej branży odbywa się na podstawie 

kodu PKD przeważającej działalności, zgodnie z danymi z rejestru REGON na określony 

dzień. Katalog kodów PKD objętych pomocą w ramach „Tarczy branżowej” określony 

został ustawą, a zatem nie zależał od autonomicznej decyzji Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii. Podobnie sytuacja ma się w przypadku rozporządzenia – jego ostateczny 

zakres został ustalony przez Radę Ministrów. Jedynie na marginesie pozwolę sobie 

wspomnieć, że w stosunku do samej ustawy wspomniane rozporządzenie określa szerszy 

krąg kodów PKD, a także wprowadza bardziej korzystne okresy porównawcze w zakresie 

spadku przychodów. 

W pełni zdaję sobie oczywiście sprawę z pewnych ograniczeń tej formuły. Pragnę jednak 

przekazać, że system oparty na identyfikacji na podstawie przeważającego kodu PKD jest 

obecnie rozwiązaniem, które umożliwia sprawne i szybkie dotarcie do przedsiębiorców 

najbardziej poszkodowanych kryzysem, przy jednoczesnym uwzględnieniu założeń 

wyjściowych programu pomocowego, stanu finansów państwa, skali przedsięwzięcia oraz 

możliwości technicznych instytucji, za pośrednictwem których płynie pomoc. 

Niezależnie od powyższego zapewniam, że na bieżąco prowadzone są prace analityczne 

mające na celu tworzenie i doskonalenie narzędzi mających na celu wsparcie i odbudowę 

polskiej gospodarki. Polityka pomocowa państwa musi w szczególności uwzględniać 

decyzje o ostrożnym, bezpiecznym ale jednak odmrażaniu polskiej gospodarki, przebieg 

programu szczepień oraz zagrożenie tzw. trzecią falą pandemii. Obecnie trudno jest zatem 

składać w tym względzie jakiekolwiek dalekosiężne deklaracje i zapewnienia.   
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Przedstawiając powyższe chciałbym na koniec jeszcze raz serdecznie podziękować Panu 

Rzecznikowi za zainteresowanie tematem oraz za chęć wsparcia polskich przedsiębiorców 

w tym niewątpliwie trudnym dla nich okresie. Ufam, że nasza współpraca przyczyni się do 

wypracowania jak najlepszych rozwiązań, a tym samym do zminimalizowania 

negatywnych skutków pandemii dla polskiej gospodarki.

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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