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 Pan 
Prof. Tomasz Grodzki

   Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenia Pani Senator Alicji Chybickiej złożonego podczas 19. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r w sprawie przedstawienia długofalowego programu 

zwalczania skutków pandemii dla rynku pracy.

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Pani Senator Alicji Chybickiej złożonym podczas 19. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r w sprawie przedstawienie długofalowego 

programu zwalczania skutków pandemii dla rynku pracy, uprzejmie przedstawiam 

następujące wyjaśnienia.

Mając na uwadze trudną sytuację w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy oraz 

pracownicy w związku z pandemią COVID-19 w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i 

Technologii został opracowany Plan dla Pracy i Rozwoju obejmujący m.in. strategiczne 

rozwiązania służące do zwalczania skutków pandemii COVID-19 na rynku pracy. 

Rozwiązania te wspierają ochronę miejsc pracy i zachowanie płynności oraz stabilności 

finansowej polskich przedsiębiorstw, mają także stanowić silny impuls dla rozwoju polskiej 

przedsiębiorczości.

Pierwszym obszarem działań ujętym w Planie dla Pracy i Rozwoju jest bezpośrednia 

pomoc dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Obecnie oferowana pomoc w 

ramach tzw. Tarczy Branżowej ma charakter celowany, tj. ma wspierać wyłącznie branże 

szczególnie narażone na problemy z utrzymaniem działalności w związku z 
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wprowadzonymi obostrzeniami. O wsparcie mogą się ubiegać obecnie firmy m.in. z 

branży: gastronomicznej, rozrywkowej (estradowej, filmowej), targowej, fotograficznej, 

weselnej, dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport, rekreacja, fizjoterapia), turystycznej. 

W ramach Tarczy Branżowej uruchomione zostały: (I) zwolnienia ze składek ZUS za 

listopad z możliwością przedłużenia wsparcia, (II) jednorazowe świadczenie postojowe 

(2080 zł) również z możliwością przedłużenia wsparcia,(III) dotacje do 5 tys. złotych dla 

mikro i małych przedsiębiorstw, (IV) dofinansowania wynagrodzeń w kwocie 2 tys. zł (w 

tym do umów zlecenia) przez 3 miesiące oraz (V) zawieszenie opłaty targowej w 2021.  

W celu szerszego wsparcia ww. branż szczególnie narażonych na trudności 

w funkcjonowaniu w związku z COVID-19, tj. tych które musiały ograniczyć lub zawiesić 

działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną, w ramach Tarczy Finansowej 2.0, 

udzielana jest pomoc finansowa z PFR – Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych 

i średnich firm. Pomoc uwzględnia m.in.: (I) dofinansowanie kosztów stałych w kwocie 

70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., (II) pomoc w formie 

zaliczek zwrotnych, które pokryją część niepokrytych kosztów stałych tych 

przedsiębiorstw, (III) subwencje do maksymalnej kwoty: 324 tys. (dla mikrofirm) lub 3,5 

mln zł (dla małych i średnich firm), (IV) możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP 

uzyskanej w ramach Tarczy 1.0 (dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min. 30%) 

w związku z COVID-19. 

W ramach działań strategicznych służących przeciwdziałaniu pogorszeniu sytuacji 

materialnej polskich firm przedłużono także wsparcie dla podmiotów w trudnej sytuacji 

w ramach poprzednio stosowanych wybranych rozwiązań do końca czerwca 2021 r.1

Na realizację Tarczy Branżowej przewidziano ok. 1,8 mld zł., zaś na obecną Tarczę 

Finansową 2.0 35 mld zł (z tego 13 mld ma trafić do mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw).  

Łączny wolumen wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, Finansowej i Branżowej do 

26 stycznia br. wyniósł ok. 176,5 mld złotych, w tym ze środków: PFR ok. 62,0 mld zł, 

MRPiT (MRPiPS) 28,3 mld zł, z BGK 57,4 mld zł, z ZUS 28,6 mld zł, ARP 162,4 mln zł. 

Drugi pakiet rozwiązań przewidziany w Planie dla Pracy i Rozwoju obejmuje działania 

nakierowane m.in. na wsparcie firm zmuszonych do transformacji i dostosowania się do 

zmian na rynku (m.in. pomoc szkoleniowa i doradcza dla firm, które nie odniosły sukcesu 

1Tj. poprzez dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczkę na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych, dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń (i składek) dla pracowników organizacji pozarządowych.
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biznesowego i musiały na nowo rozpocząć działalność, Polityka Nowej Szansy, tj. pomoc 

na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację). 

Przewidziana jest także pomoc dla osób, które stracą pracę w czasie pandemii w postaci 

m.in. nisko oprocentowanej pożyczki i dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, 

dofinansowane mają zostać również kursy i warsztaty dla osób, które chciałyby zmienić 

branżę.

Trzecim, w pełni uzupełniającym pozostałe dwa obszary działań, filarem Planu dla Pracy

 i Rozwoju są rozwiązania stanowiące impuls dla rozwoju firm. Aktualnie przygotowywane 

są rozwiązania w ramach tzw. Nowej Polityki Przemysłowej, dla poszczególnych branż 

w warunkach postepidemicznych. Politykę przemysłową tworzyć będzie 5 osi 

rozwojowych: (I) cyfryzacja usprawniająca działalność przemysłową, (II) bezpieczeństwo 

(odtworzenie zdolności produkcyjnych), (III) lokalizacja produkcji przemysłowej (skrócenie 

łańcuchów dostaw, dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów), (IV) Zielony Ład 

(szanse dla polskich producentów – dostawców ekologicznych produktów oraz nisko i zero 

emisyjnych rozwiązań technologicznych), (V) nowoczesne społeczeństwo (pomnażające 

kapitał społeczny, doskonalące kwalifikacje). 

Oprócz tego potencjał rozwojowy polskich przedsiębiorstw wspierać będzie w ramach 

trzeciego filaru Planu dla Pracy i Rozwoju wiele innych rozwiązań, tj. m.in. granty rządowe 

na inwestycje dla projektów ukierunkowanych na wzrost innowacyjności, konkurencyjności 

polskiej gospodarki, ulgi podatkowe na realizację inwestycji dla firm z sektora przemysłu 

i nowoczesnych usług, bony na zakup usług od jednostek naukowych polegających na 

opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, 

dofinansowanie usług dot. profesjonalnego procesu wzorniczego, rozwiązania prawne 

likwidujące bariery administracyjne i prawne dla polskich przedsiębiorców (przyspieszenie 

decyzji, uproszczenie procedur i formularzy, minimalizowanie kosztów m.in. przez 

postępowanie drogą elektroniczną), nowe prawo zamówień publicznych (krótsze, mniej 

uciążliwe procedury). 

Trzeci filar Planu dla Pracy i Rozwoju tworzyć będzie także Krajowy Plan Odbudowy 

mający wspierać konkurencyjność i odbudowę kondycji gospodarki po COVID-19, 

zakładający modernizację technologiczną polskiej gospodarki poprzez reformy m.in. 

realizujące zieloną (neutralną klimatycznie i cyrkularną) oraz cyfrową transformację 

(Polska na ten cel otrzyma 23,1 mld dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach z 

Europejskiego Funduszu Odbudowy).
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Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia uzna Pan Marszałek  

za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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