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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Dotyczy: interpelacji nr 14107 pani poseł Moniki Wielichowskiej 

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację z dnia nr 14107 Pani poseł na Sejm RP Moniki 

Wielichowskiej przedstawiam stanowisko Ministra Rozwoju Pracy i Technologii:

Propozycja wypracowana przy uczestnictwie MRPiT dla branż, które zostały szczególnie 

dotknięte skutkami epidemii to ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 

sejmowy nr 704) zwana dalej tzw. Tarczą branżową. Wśród kluczowych środków wsparcia 

zawartych w ustawie można wymienić:

 zwolnienie ze składek ZUS na każdego pracownika za listopad z możliwością 

złożenia wniosku do 31.01.2021 r.,

 dodatkowe, jednorazowe świadczenie postojowe,

 dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP w wysokości 2000 zł na każdego 

zatrudnionego na umowę o pracę albo na oskładkowaną umowę zlecenia,

 tzw. mała dotacja w wysokości do 5000 zł.

Pomoc ta będzie skierowana do przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych, 

których kody PKD zostały ujęte w ustawie i którzy spełnią określone dla danego wsparcia 
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warunki. Branże wymienione w interpelacji są objęte zakresem Tarczy branżowej (dotyczy 

to m.in. branży gastronomicznej, kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, fitness).

Ustawa umożliwia dalsze przedłużenie środków wsparcia w drodze rozporządzenia Rady 

Ministrów, w tym również uwzględnienie innych przedsiębiorców uprawnionych 

do ubiegania się o pomoc. 28 listopada br. Senat uchwalił poprawki do ustawy. Poprawki 

te będą następnie rozpatrywane przez Sejm. 

Tarczę branżową i inne działania uzupełnia pomoc dla firm w kryzysie, której operatorem 

jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców 

w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec 

groźby likwidacji. Podstawą tego wsparcia jest przygotowana przez MRPiT ustawa 

o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców. 

Na pomoc firmom w kryzysie jest do dyspozycji 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. 

Wniosek o wsparcie można złożyć w ARP bezpośrednio, elektronicznie na skrzynkę 

ePUAP albo drogą pocztową. Informacje na temat zasad wsparcia oraz wzór wniosku 

znajdują się na stronie internetowej ARP.

Wsparcie dla przedsiębiorców przewiduje także ustawa z 19.06.2020 r. o dopłatach 

do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-191 tzw. Tarcza 4.0. Zgodnie z jej postanowieniami 

przedsiębiorcy, dotknięci skutkami COVID-19 mają możliwość zaciągnięcia kredytów 

o obniżonym – dzięki dopłatom z budżetu państwa – oprocentowaniu. Rozwiązanie to jest 

odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe, wynikające 

z zagrożenia płynności firm. Kwota przeznaczona na dopłaty to 565 milionów złotych, co – 

zgodnie z szacunkami – powinno pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości 

ok. 32 miliardów złotych. Adresatami przepisów są przedsiębiorcy oraz podmioty 

prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych.

Ta sama ustawa przewiduje możliwość tzw. „wakacji kredytowych” czyli zawieszenia 

na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat (art. 77 

pkt. 57 ww. ustawy). Nowe przepisy dotyczą tych osób, które straciły pracę lub inne 

główne źródło dochodu po 13 marca b.r.

Obecnie trwają także prace nad nowelizacją programu rządowego „Tarcza Finansowa 

Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” tzw. Tarcza Finansowa 2.0. 

Wśród projektowanych przepisów znajdzie się przepis umożliwiający umorzenie 100% 

subwencji dla przedsiębiorstw z sektora MŚP uzyskanych wiosną br. w ramach Tarczy 
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1.0. Przewiduje się, że znowelizowany program, po uzyskaniu notyfikacji Komisji 

Europejskiej wejdzie w życie w styczniu 2021 r. Z całością założeń Tarczy Finansowej 2.0 

można zapoznać się na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju pod adresem: 

https://pfrsa.pl/aktualnosci/w-styczniu-ruszy-tarcza-finansowa-pfr-20-35-mld-zl-na-pomoc-

dla-firm-poszkodowanych-podczas-drugiej-fali-covid-19.html

Z poważaniem 
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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