
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego 

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 czerwca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się do Pani, „rządowego koordynatora” pomocy, w związku z realizowanymi programami 

wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych ekonomicznymi następstwami pandemii koronawirusa, z prośbą  

o następujące informacje, dotyczące różnych form pomocy publicznej (w okresie marzec – maj 2020 r.). 

1. Ile firm w miesiącach marzec – maj br. korzystało z dowolnych form pomocy związanych w niepłace-

niem, odroczeniem lub obniżeniem składek emerytalno-rentowych (ZUS)? Proszę o informacje zarówno  

o liczbie firm, jak i liczbie pracowników, którzy z niej skorzystali, wraz z określeniem wartości finansowej 

tej pomocy. Proszę również o to, żeby informacja ta obejmowała zarówno cały kraj, jak i była podana z po-

działem geograficznym, czyli także w zakresie pomocy zrealizowanej w każdym z 16 województw. 

2. Proszę o informację o ilości i zakresie finansowym pomocy realizowanej w ramach pożyczek udziela-

nych przez urzędy pracy. Informację tę proszę podać w układzie zbiorczym dla całego kraju, jak i w podziale 

na 16 województw. 

3. Proszę o informację o zakresie pomocy w ramach tzw. postojowego, co do liczby takich decyzji i war-

tości finansowej. Informacje te proszę podać w układzie informacji ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej. 

4. Proszę o informację o zakresie finansowej pomocy zrealizowanej przez takie instytucje jak Polski Fun-

dusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, a także o formach udzielanego przez nie wsparcia, ich 

ilości oraz całkowitej wielkości dostępnego wsparcia. Proszę o przygotowanie tych danych w zakresie infor-

macji ogólnopolskiej oraz wojewódzkiej. 

5. Jednocześnie proszę o wskazanie, czy poza wymienionymi formami pomocy są jeszcze realizowane ja-

kieś inne, np. finansowane z budżetu państwa lub środków Unii Europejskiej albo z pożyczek, kredytów, 

obligacji lub innych form finansowania. Informacje te proszę podać w układzie krajowym i wojewódzkim. 

Informacje te będą niezwykle pomocne w planowaniu kolejnych form pomocy w ramach prac legislacyj-

nych Senatu. 

Krzysztof Kwiatkowski 

 

 

 

 
 


