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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu RP

dotyczy: oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka złożone 17 grudnia 2020 r. na 

19. posiedzeniu Senatu (data wpływu do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 

7 stycznia 2021 r.)

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Pająka w sprawie wsparcia dla 

przedsiębiorców z branży obuwniczej, uprzejmie przekazuję poniższe informacje. 

W reakcji na epidemię COVID-19 zostały podjęte prace, których celem jest 

przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem 

jest szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających 

się na tzw. tarcze antykryzysowe i finansowe. Zawarte w tarczach rozwiązania 

osłonowe uzupełniają się i razem tworzą odpowiedź rządu na pojawiające się 

wyzwania w gospodarce dotkniętej kryzysem. Na wsparcie przedsiębiorców 

i pracowników przeznaczono już ponad 176 mld zł.
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Najnowsze wsparcie dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku 

z epidemią i wprowadzonymi restrykcjami sanitarnymi, reguluje ustawa z 9 grudnia 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, tzw. Tarcza branżowa. 

Od początku procesu legislacyjnego nad Tarczą branżową rozważane były różne warianty 

pomocy. W ostatecznym kształcie ustawy nie znalazły się wszystkie kody PKD brane pod 

uwagę podczas prac, a wsparcie zostało skierowane do branż najbardziej bezpośrednio 

dotkniętych sytuacją pandemiczną. Jednocześnie Tarcza branżowa upoważniła Radę 

Ministrów do wydania rozporządzenia, w którym może rozszerzyć i przedłużyć pomoc 

branżową. Takie rozporządzenie Rada Ministrów przyjęła 19 stycznia 2021 r. 

Rozporządzenie to przedłuża pomoc z Tarczy branżowej na kolejne okresy, umożliwia 

przedsiębiorcom wykazanie spadku przychodu, zarówno w stosunku rocznym, jak 

i miesięcznym oraz rozszerza pomoc o sześć kodów PKD związanych z branżą 

turystyczną. Zarówno Tarcza branżowa jak i rozporządzenie przedłużające wsparcie nie 

przewidują wsparcia dla branż produkcyjnych, a co za tym idzie także dla producentów 

obuwia.

Przynależność do danej branży jest weryfikowana na podstawie kodu PKD i co do 

zasady musi być to kod przeważającej działalności przedsiębiorcy. Natomiast 

spełnienia tego warunku nie wymaga Tarcza finansowa 2.0. Aby zakwalifikować się do 

programu należy mieć jeden z kodów PKD wymienionych w programie na dzień 

31 grudnia 2019 r. i 1 listopada 2020 r. oraz w chwili złożenia wniosku. PFR udziela 

pomocy w formie dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych 

kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna wartość pomocy to 

ponad 35 mld zł, w tym 13 mld zł pomocy dla mikro, małych i średnich firm oraz 7 mld 

zł na umorzenia do 100% subwencji z Tarczy finansowej PFR 1.0. 

Do tej pory pomoc była skierowana do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od 

branży. Przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą ubiegać się o niektóre dotychczasowe 

środki wsparcia, takie jak ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, czy ulgi w opłacaniu 

składek do ZUS (np. rozłożenie na raty zobowiązań za 2020 r. bez opłaty 

prolongacyjnej). Przedłużona została również możliwość ubiegania się o środki 

z właściwych urzędów pracy, w tym o mikropożyczki i środki na ochronę miejsc pracy. 
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Pomoc dla firm w związku z epidemią uzupełniają środki na ratowanie lub 

restrukturyzację z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) dla przedsiębiorców, którzy są 

w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Firmy 

w kryzysie mają do dyspozycji 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat i dodatkowo 

środki przeznaczone na ten cel z funduszu covidowego do końca 2021 r.

Na bieżąco wsparciem przedsiębiorców zajmuje się również Grupa PFR, w tym BGK, 

KUKE i PARP. Dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 BGK oferuje Pakiet pomocy 

zawierający środki wsparcia, takie jak gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu, czy 

gwarancje spłaty limitu faktoringowego. W zakresie faktoringu, ubezpieczeń i finansowania 

kontraktu eksportowego pomoc oferuje KUKE. Z kolei PARP, oprócz finansowania, oferuje 

także szkolenia i doradztwo, np. w ramach programu Kompetencje dla sektorów zadanie 

COVID-19, którego celem jest pomoc firmom w dostosowaniu do nowych realiów. 

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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