
Oświadczenie złożone 

przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

oraz do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii, Jarosława Gowina 

W związku z licznymi interwencjami przedsiębiorców z okręgu wyborczego do Senatu RP nr 78, obejmu-

jącego powiat bielski, powiat pszczyński i miasto Bielsko-Biała, zwracam się z prośbą o podjęcie jak naj-

szybszych działań mających na celu umożliwienie skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach tzw. tar-

czy 6.0 przez przedsiębiorców, których wprowadzone w październiku przepisy o konieczności posiadania 

w ewidencji REGON zapisu o prowadzeniu przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasy-

fikacji Działalności 2007 wykluczyły z pomocy państwa. 

W grudniu 2020 r. zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią 

COVID-19. Rozszerzono m.in. zakres kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Zwolnienie 

z płacenia składki ZUS oraz dodatkowe świadczenie postojowe z tarczy 6.0 uzależnione zostały od posiada-

nia na dzień 30 września 2020 r. właściwego wpisu w ewidencji REGON o przeważającej działalności go-

spodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wprowadzony zapis uzależniający wsparcie państwa 

od posiadania właściwego kodu PKD określającego przeważającą działalność gospodarczą ograniczył wspar-

cie dla wielu przedsiębiorców. 

Zapisy w ewidencji REGON do czasu pandemii miały znaczenie jedynie statystyczne. Przedsiębiorcy po-

siadają zazwyczaj wiele kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, ponieważ związane jest to z możliwością 

dostosowania się do dynamiki zmian na rynku gospodarczym. Nie była i nadal nie jest wymagana zmiana 

zapisów w systemie REGON w sytuacji, gdy jeden przedmiot działalności gospodarczej, który wcześniej nie 

był wiodący, z czasem staje się podstawowym przedmiotem działalności.  

Zapis tarczy antykryzysowej 6.0 wprowadzający konieczność posiadania formalnego wpisu w ewidencji 

REGON informującego o przeważającym przedmiocie działalności – niekonieczne jest z kolei udokumento-

wanie faktycznie prowadzonej działalności generującej przychód – eliminuje wiele firm, które mogłyby sko-

rzystać z pomocy publicznej w czasie pandemii. Wprowadzony wymóg posiadania odpowiedniego kodu 

PKD w celu otrzymania pomocy publicznej może również stworzyć sytuację, w której przedsiębiorcy mający 

wymagany przez ustawę wpis do ewidencji REGON o przeważającej działalności gospodarczej, ale nieuzy-

skujący rzeczywistych przychodów z tej działalności, otrzymają nienależne wsparcie.  

W związku z tym zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań porządkujących zaistniałą sytuację, tak 

aby niezależnie od formalnego wymogu posiadania odpowiedniego wpisu w ewidencji REGON, który wska-

zuje przeważającą działalność gospodarczą na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, pomoc 

publiczna była udzielana przedsiębiorcom również na podstawie rzeczywistego przychodu przedsiębiorstwa 

z prowadzonej aktualnie działalności. 

Agnieszka Gorgoń-Komor 

 

 
 


