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Pani
Gabriela Morawska – Stanecka
Wicemarszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: Oświadczenia złożonego w dniu 17 grudnia 2020 r.

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana senatora Aleksandra Szweda 

podczas 19. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości 

środków przekazanych przez Rząd w ramach pomocy dla polskich przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 oraz uratowanych w jej wyniku miejsc pracy, 

przekazuję stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w przedmiotowej 

sprawie.

Od początku epidemii COVID-19 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 tarczę finansową PFR. Razem z przedsiębiorcami, przedstawicielami 

branż, urzędami i instytucjami dalej pracujemy nad tym, by wprowadzane rozwiązania były 

adekwatne i skuteczne. Staramy się również robić wszystko, aby straty gospodarcze 

związane z wprowadzanymi obostrzeniami były możliwie jak najmniejsze.

Środki finansowe przekazane przez Rząd w ramach poszczególnych Tarcz, wg stanu 

na dzień 15 stycznia 2021 r. przekroczyła kwotę 174,5 mld zł. Poniżej przedstawiam 

szczegółowe zestawienie udzielonej pomocy w podziale na poszczególne branże:
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BRANŻA WYPŁACONE 
ŚRDOKI UDZIAŁ

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle  58 009 930 849 33,23%

Przetwórstwo przemysłowe  41 523 803 983 23,79%
Budownictwo  25 556 074 108 14,64%

Transport i gospodarka magazynowa  11 968 950 547 6,86%
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi  6 887 547 108 3,95%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  6 798 849 946 3,89%
Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca  4 291 700 139 2,46%

Informacja i komunikacja  3 438 598 250 1,97%
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  3 233 690 984 1,85%

Pozostała działalność usługowa  2 750 963 715 1,58%
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  2 039 688 538 1,17%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  1 869 478 572 1,07%
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją  1 363 853 392 0,78%

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  1 309 458 058 0,75%
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  1 253 540 875 0,72%

Edukacja  1 107 524 344 0,63%
Górnictwo i wydobywanie  525 295 266 0,30%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych
 446 584 455 0,26%

Bez wskazanej branży  138 711 277 0,08%
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  56 041 962 0,03%

Organizacje i zespoły eksterytorialne  59 145 0,00%
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i 
świadczące usługi na własne potrzeby

 4 664 0,00%

ŁĄCZNIE  174 570 350 177 
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W dniu 15 stycznia br. uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikrofirm 

i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii. Strumień 

finansowego wsparcia Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR 

dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP 

w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, a ich łączna wartości to ok. 35 mld zł.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, w najbliższym czasie rozszerzone zostanie również 

wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy branżowej. Szacowana wielkość 

środków przeznaczonych na ten cel wyniesie 7 mld zł.

Rekordowo niskie bezrobocie notowane do końca 2019 roku wraz z pojawieniem się 

pandemii zaczęło rosnąć, choć nie tak szybko jak wskazywały pierwsze sygnały 

po ogłoszeniu wiosennego lockdown’u. Dzięki podjętym przez Rząd działaniom 

nakierowanym na ochronę miejsc pracy udało się zapobiec masowym zwolnieniom, 

a tym samym wzrostowi bezrobocia. 

W końcu listopada 2020 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,03 mln osób 

bezrobotnych, a stopa rejestrowanego bezrobocia szósty miesiąc z rzędu utrzymała się 

na poziomie 6,1%. 

Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2020 roku wyniosła 

1,05 mln osób i w porównaniu do końca listopada 2020 roku wzrosła o 21,1 tys. osób, 

czyli o 2,1%, a szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła 

do 6,2%. GUS opublikuje ostateczne dane w tym zakresie 27 stycznia 2021 r. Wzrost 

poziomu bezrobocia w grudniu jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym 

również w ubiegłych latach – to efekt wzrostu napływu bezrobotnych do rejestrów, 

przy spadku wyrejestrowań.

W zakresie instrumentów obsługiwanych przez powiatowe urzędy pracy na podstawie 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) 

wypłacono już wsparcie dla 3,6 mln miejsc pracy, z tego prawie 1,9 mln 

mikroprzedsiębiorców otrzymało pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (15 zzd), 19,8 

tys otrzymało dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw (15 zze4), dla niemal 

1,4 mln pracowników dofinansowano części kosztów wynagrodzeń pracowników (15 zzb), 

320,8 tys. osób dofinansowano część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
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dla osób nie zatrudniających pracowników (15 zzc) oraz 23,8 tys. osób dofinansowano 

część kosztów wynagrodzeń pracowników – organizacje pozarządowe (15 zze).

Z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm 

skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw z całej Polski, zatrudniających 

ponad 3,2 mln pracowników.

Pragnę zapewnić, iż Rząd mając na uwadze konieczność ochrony miejsc pracy, 

zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw, na bieżąco dokonuje analizy 

dotychczas zaproponowanych rozwiązań pomocowych. W zależności od dalszego rozwoju 

sytuacji epidemicznej w Polsce, będą podejmowane dalsze działania – zarówno 

o charakterze korygującym, jak i w postaci nowych inicjatyw legislacyjnych – 

ukierunkowane na realną pomoc dla pracowników i pracodawców.

 

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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