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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej

dotyczy: oświadczenia Pana Senatora Adama Szejnfelda, złożone podczas 

16 posiedzenia Senatu RP w sprawie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw branży 

targowo-wystawienniczej i branż pokrewnych.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda, skierowane do 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

w dniu 6 listopada 2020 r., proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Obecna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 przysporzyła firmom branży 

targowej bezprecedensowych trudności. Rząd na bieżąco monitoruje sytuację 

ekonomiczną przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19 i dostrzega znaczenie branży 

targowej dla polskiej gospodarki. 

Od początku pandemii Rząd podjął 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 w Tarczy Finansowej PFR. Należy zaznaczyć, że nie są to konkurujące ze sobą 

rozwiązania, ale kolejne narzędzie osłonowe, które się uzupełniają i razem tworzą 

odpowiedź rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej 

kryzysem. Dotychczas w ramach pomocy rządowej do przedsiębiorców trafiło ponad 152 

mld zł.
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Wśród regulacji przeznaczonych stricte dla branży targowej należy wskazać m.in. 

rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 17 września 2020 r. 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 (Dz. U. poz. 1639). Wspomniana ustawa 

wprowadza między innymi zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 

ZUS za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września  2020 r. dla przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności 

(PKD) 2007 kodem 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw 

i kongresów.

W Sejmie procedowany jest aktualnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

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

kryzysowych (druk nr 704). Kluczowe środki wsparcia przewidziane w projekcie to 

zwolnienie ze składek ZUS (na każdego pracownika), świadczenie postojowe za listopad, 

mała dotacja w wysokości 5 tys. zł, a także wydłużenie możliwości skorzystania 

z dotychczasowych instrumentów. Projekt umożliwia także przedłużenie zwolnienia ze 

składek ZUS i świadczenia postojowego poprzez stosowne rozporządzenie Rady 

Ministrów. Wsparciem objęte zostaną wybrane branże, w tym branża targowa 

(wspomniany powyżej kod PKD 82.30.Z). Ostateczne brzmienie projektu, w tym finalna 

lista branż objętych wsparciem, będzie znana dopiero po zakończeniu całego procesu 

legislacyjnego.

W odpowiedzi na skutki gospodarcze drugiej fali pandemii Rząd pracuje również nad 

kolejnymi narzędziami. Ich konkretny, ostateczny kształt będzie zależał m.in. od ustaleń 

z Komisją Europejską, ale spośród zapowiedzianych instrumentów zwracam szczególną 

uwagę na:

 dofinansowanie do zatrudnienia w branżach objętych restrykcjami z Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 dofinansowanie kosztów stałych – jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami 

nie będą wystarczające do pokrycia kosztów stałych, przedsiębiorca będzie mógł 

otrzymać dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30% 

w porównaniu z poprzednim rokiem;
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 umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie dla 

przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor 

nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, będzie mogła 

zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% rok do roku;

 pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę 

na 6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm.

Dodatkowo chciałbym poinformować o instrumencie dla firm znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej w postaci środków na restrukturyzację. W dniu 11 sierpnia br. weszła 

w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania 

lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. 2020 poz. 1298). Adresatem rozwiązań 

przewidzianych w ustawie są przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie 

postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona 

może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, 

w związku z realizowaną restrukturyzacją. Operatorem pomocy jest Agencja Rozwoju 

Przemysłu. Do przedsiębiorców trafiać będzie rocznie ok. 120 mln zł przez kolejne 10 lat. 

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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