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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W wypowiedziach polityków opozycji oraz w niektórych mediach pojawiają się ciągle słowa o niesku-

teczności pomocy państwa polskiego przedsiębiorcom w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego epide-

mią koronawirusa. Wypowiedzi te wzbudzają ogólny niepokój. Choć są nieprawdziwe, wiele osób traktuje je 

poważnie z uwagi na obawę utraty pracy. 

Zwracam się więc do Pana Premiera z apelem o wzmocnienie polityki informacyjnej rządu w zakresie 

funkcjonowania tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej oraz sytuacji przedsiębiorców, którzy z tej pomo-

cy korzystają. Pomoc trafia do firm, ale wydaje się, że ta informacja nie dociera do Polaków w wystarczający 

sposób. W czasie epidemii i kryzysu gospodarczego jest ona konieczna. 

Jeszcze w marcu bieżącego roku Sejm i Senat, obie izby parlamentu RP, przyjęły ustawę o tarczy antykry-

zysowej 1.0, która weszła w życie 1 kwietnia, a następnie ustawę o tarczy 2.0 oraz ustawę o tarczy finanso-

wej, która przed wejściem w życie musiała być notyfikowana przez Komisję Europejską jako pomoc pu-

bliczna. Wszystko dzieje się szybko i zgodnie z zapowiedziami premiera, który jeszcze w marcu zapowiadał, 

że formy i narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców mające pomóc w utrzymaniu potencjału firm i mające 

służyć ochronie miejsc pracy będą sukcesywnie poszerzane. Ogólnie rząd RP przewiduje pomoc gospodarce 

w wysokości ponad 300 miliardów zł, co stanowi prawie 15% PKB, jeśli weźmie się pod uwagę, że w 2019 r. 

PKB Polski wyniósł ok. 2 bilionów 200 miliardów zł. Jest to jeden z największych programów pomocowych 

w Europie w stosunku do PKB. Program został dobrze oceniony przez Komisję Europejską i niezależne mię-

dzynarodowe instytucje finansowe, jak chociażby Bank Światowy, który uznał polski pakiet antykryzysowy 

za ambitny i całkowicie możliwy do zrealizowania z uwagi na fakt, że kryzys przyszedł w czasie, gdy Polska 

ma relatywnie niski dług publiczny w stosunku do PKB oraz solidne fundamenty makroekonomiczne i finan-

sowe gospodarki. Polska ma przestrzeń finansową, aby dać skuteczną i adekwatną odpowiedź na szok gospo-

darczy wywołany epidemią COVID-19 – to słowa Marcusa Heinza, przedstawiciela Banku Światowego na 

Polskę i kraje bałtyckie, wypowiedziane w połowie kwietnia. 

Komisja Europejska i Bank Światowy przewidują, że dzięki silnej gospodarce, silnemu systemowi finan-

sów publicznych i skutecznej pomocy antykryzysowej Polska będzie jednym z krajów, które najszybciej 

wyjdą z kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią. Potwierdzają to prognozy podane przez te instytucje, 

które przewidują, że recesja dotknie Polskę w najmniejszym stopniu. O ile w Unii Europejskiej PKB spadnie 

średnio o 7,4%, to w Polsce skurczy się o 4,3%. Bezrobocie w Polsce, pomimo że wzrośnie z 3,3% do 7,5%, 

będzie jednym z najniższych w Europie. Według tych prognoz wzrost gospodarczy wróci do Polski już 

w 2021 r. i ma szansę osiągnąć 4,1%. 

Pomimo konkretnych narzędzi i form pomocy dla polskich przedsiębiorców oraz szerokich działań w tym 

zakresie prowadzonych przez polski rząd od prawie 2 miesięcy ciągle słyszymy ze strony opozycji i niektó-

rych mediów, że tarcza antykryzysowa nie działa. W szeregu krytycznych wypowiedzi słyszymy, że tarcza 

jest dziurawa jak sito, że jest fałszywą tarczą, że jest wirtualna, nieudana i nieskuteczna. Słyszymy, że tysiące 

polskich firm upadają pozbawione jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa, miliony Polaków tracą pracę, 

a rząd kłamie. W takim tonie są utrzymane wypowiedzi polityków opozycji, ale też sprzyjających jej me-

diów. Tylko w kuluarach sejmowych przewodniczący 2 partii opozycyjnych są w stanie przyznać, że tarcza 

jest dobra i wyczekiwana przez przedsiębiorców. Mieliśmy okazję wysłuchać rozmowy panów Borysa Budki 

i Władysława Kosiniaka-Kamysza w przerwie obrad Sejmu. Obaj przyznali, że tarcza jest dobra dla firm. 

Szkoda, że zabrakło odwagi i woli, żeby to powiedzieć z mównicy sejmowej. Bo Polacy czekają na dobre 

wieści, także ze strony opozycji. Na pewno doceniliby klasę polityka, który w obliczu kryzysu potrafi 

wznieść się ponad partykularne interesy partyjne i potrafi przyznać rację stronie rządowej. Taka dobra wola 

i odwaga są potrzebne, żeby uspokajać ludzi, a nie wzbudzać w nich strach przed utratą pracy i ogólnym kra-

chem. 

Tarcza antykryzysowa działa, tarcza finansowa również. Tarcza antykryzysowa przewiduje chociażby 

zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowe, mikropożyczki i dopłaty do wynagrodzeń z Funduszu 



Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tarcza finansowa to pomoc dla firm w kwoce 100 miliar-

dów zł, która przewiduje subwencje w różnych wysokościach umarzalne do 75%. 

Jak działają obie tarcze? Oto kilka liczb, które mówią same za siebie, według stanu na 8 maja 2020 r.: 

— w ramach różnych instrumentów tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło już ponad 

7 miliardów zł; 

— zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec uzyskało 800 tysięcy przedsiębiorców; 

— w ramach ochrony miejsc pracy przyznano z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

2,5 miliarda zł na dopłaty do wynagrodzeń pracowników; 

— wypłacono ponad 247 tysięcy świadczeń postojowych o wartości ponad 551 milionów zł; 

— przyznano ponad 390 tysięcy mikropożyczek na ogólną kwotę 1 miliarda 900 milionów zł; 

— ogólnie złożono w ramach tarczy antykryzysowej 3,5 miliona wniosków. 

Wnioski składane są drogą elektroniczną do ZUS i do urzędów pracy. Wnioski są uproszczone, w razie 

błędów można je poprawić. Pracownicy ZUS i urzędów pracy pracują po kilkanaście godzin dziennie, aby 

rozpatrywać je na bieżąco, tak aby pomoc trafiła do potrzebujących jak najszybciej. 

Co do tarczy finansowej to została ona uruchomiona przez Polski Fundusz Rozwoju w bardzo szybkim 

tempie. Pakiet na początku kwietnia złożono do notyfikacji do Komisji Europejskiej, zbudowano też elektro-

niczny system składania wniosków. I znów – wnioski są uproszczone. Wypełnienie wniosku zajmuje kilka-

dziesiąt minut. Tarcza finansowa działa od 10 dni. W tym czasie do kilkunastu banków współpracujących 

z Polskim Funduszem Rozwoju przedsiębiorcy złożyli wnioski i otrzymali pomoc w wysokości 

12 miliardów zł. Tę pomoc otrzymało już 60 tysięcy firm zatrudniających ponad 600 tysięcy pracowników. 

Wnioski są uproszczone, decyzje szybkie. Początkowo pojawiły się odmowy, ale one dotyczą przede wszyst-

kim samozatrudnionych, bo ci nie mogą starać się o subwencję. 

Ogólnie tarcza finansowa to 100 miliardów zł, z czego 25 miliardów zł to pomoc dla mikroprzedsię-

biorstw, które mogą uzyskać subwencje do 324 tysięcy zł. Jest to pożyczka na 3 lata, po roku i utrzymaniu 

zatrudnienia umarzana w wysokości do 75%. Dla małych i średnich firm to kwota wsparcia wynosząca 50 

miliardów zł, a subwencje to do 3,5 miliona zł, w 75% umarzalne; dla dużych firm jest to do 1 miliarda zł, 

wsparcie bezzwrotne do 75%. Warunkiem uzyskania pomocy państwa jest płacenie podatków w Polsce, nie-

zaleganie z płatnością ZUS, legalne zatrudnienie pracowników. 

Liczby mówią same za siebie. Tarcza działa, jest poszerzona o nowe rozwiązania, chociażby dotyczące 

zwiększenia liczby osób objętych zwolnieniami ze składek ZUS. Oprócz konkretnych form pomocy w usta-

wach jest też wiele ułatwień administracyjnych i odniesień do regulacji dotyczących życia społecznego. 

O tym zresztą debatujemy także dziś w Senacie. Ważne jednak, aby rzetelna informacja o pomocy rządu pol-

skiego przedsiębiorcom dotarła do całego społeczeństwa. Niedoinformowanie w tym zakresie może wywołać 

fałszywy obraz pozostawienia przedsiębiorców samym sobie. Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej Polski 

przed epidemią i dobrym, przemyślanym oraz skutecznym programom pomocowym opracowanym przez 

rząd i Pana Premiera Polska została uznana przez międzynarodowe instytucje finansowe za kraj, który naj-

szybciej poradzi sobie z kryzysem w całej Unii Europejskiej. To pozwala nam patrzeć w przyszłość z nadzie-

ją. Dziękuję, Panie Premierze! 

Z wyrazami szacunku 

Maria Koc 


