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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez senatora Tomasza Grodzkiego w sprawie 

podjęcia działań, które umożliwią skorzystanie z tarczy 6.0 takim podmiotom jak spółka 

Puccini.

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do zaproponowanych przez Pana Marszałka sugestii w sprawie 

wprowadzenia zmian w zasadach dotyczących ubiegania się o chciałbym zapewnić, 

że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynku, pozostaje w kontakcie 

z przedsiębiorcami z różnych branż i analizuje potrzeby w zakresie wprowadzenia 

dalszych ułatwień dla tych firm, które najmocniej odczuły skutki kryzysu wywołanego 

pandemią COVID-19 w Polsce. Dla Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii sprawna 

i dwukierunkowa komunikacja z przedsiębiorcami jest sprawą priorytetową. Adresując 

instrumenty pomocowe do konkretnych branż musimy mieć na uwadze ograniczenia 

finansowe Skarbu Państwa. 

Zarówno ostatnia edycja Tarczy Antykryzysowej, znana powszechnie jako Tarcza 

Branżowa, jak i Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0, w odróżnieniu od ich 

wcześniejszych wersji przyjętych wiosną ubiegłego roku, skierowane są do firm 

działających w konkretnych branżach. Z pomocy mogą zatem skorzystać przedsiębiorcy 
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prowadzący działalność określoną wymienionymi w programie kodami PKD oraz 

spełniający inne wskazane w programie warunki uczestnictwa.

Punktem wyjścia dla prac nad listą kodów PKD było Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

z dnia13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego oraz następujące po nim akty prawne wprowadzające 

ograniczenia w funkcjonowaniu zakładów pracy i przemieszczaniu się ludności. Kody 

zostały dobrane na podstawie analiz branż szczególnie silnie dotkniętych kryzysem, 

w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu 

o doświadczenia wyniesione z realizacji programów pomocowych w pierwszej połowie 

ubiegłego roku. Podejmując decyzję o przyjęciu Programu Rada Ministrów ważyła słuszne 

interesy uczestników obrotu gospodarczego oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa. 

W chwili obecnej wszystkie postulaty i propozycje dotyczące w/w Tarcz są zbierane 

i agregowane w celu ich wykorzystania w pracach nad dalszymi zmianami obowiązujących 

przepisów pomocowych. 

W obecnej sytuacji niezbędne jest prowadzenie świadomej długoterminowej polityki 

wsparcia polskiej gospodarki, która musi brać pod uwagę, że sytuacja pandemiczna 

będzie nam towarzyszyć co najmniej jeszcze przez kilka miesięcy. W związku z tym nie 

ma możliwości objęcia wszystkich przedsiębiorców wsparciem, tak jak było to w przypadku 

pierwszej odsłony Tarczy Finansowej wiosną ubiegłego roku. W obecnie przyjmowanych 

rozwiązaniach w pierwszej kolejności koncentrujemy się na pomocy osobom, które 

bezpośrednio, w wyniku wprowadzanych obostrzeń, utraciły możliwość prowadzenia 

działalności. Stąd w Tarczy Branżowej (Ustawa z dnia 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) oraz rozporządzeniu z dnia 19 stycznia 2021 r. 

w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek 

pandemii COVID-19, znajdują się wymogi w zakresie prowadzenia działalności zgodnej 

z określonymi kodami PKD, czy też spadku przychodów w danych okresach 

porównawczych.

Niemniej, należy podkreślić, że zarówno Tarcza Branżowa, jak i Tarcza Finansowa PFR 

są elementami szerszego systemu wsparcia dla przedsiębiorców. Poniżej przekazuję link 

do serwisu rządowego dotyczącego wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach 

Tarczy Antykryzysowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/
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Jako Ministerstwo staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania. Szereg 

zgłoszonych przez przedsiębiorców postulatów zostało już uwzględnionych w ramach 

kolejnych ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dalsze działanie będą podejmowane 

na podstawie wniosków z funkcjonowania dotychczas wdrożonych rozwiązań oraz rozwoju 

sytuacji epidemicznej w Polsce.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Grzegorz Piechowiak
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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