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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

dotyczy: oświadczenie złożonego przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor podczas 20. 

posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2021 r. w sprawie działań porządkujących 

sytuację, tak aby niezależnie od formalnego wymogu posiadania odpowiedniego wpisu 

w ewidencji REGON, który wskazuje przeważającą działalność gospodarczą na podstawie 

kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, pomoc publiczna była udzielana przedsiębiorcom 

również na podstawie rzeczywistego przychodu przedsiębiorstwa z prowadzonej aktualnie 

działalności.

Szanowny Panie Marszałku,

W pierwszej kolejności pragnę zapewnić, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację 

ekonomiczną przedsiębiorców w dobie pandemii COVID-19. Od początku pandemii 

zostały podjęte 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. Należy zaznaczyć, że są to narzędzia osłonowe, które się uzupełniają 

i razem tworzą odpowiedź rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce 

dotkniętej kryzysem. Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR 

przekazano przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 182 mld złotych. 

Kwota ta stanowi już niemal 9 % rocznego PKB Polski. Pod tym względem Polska jest 

jednym z europejskich liderów. Pomoc stanowi bezprecedensowy transfer środków 

publicznych do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji.
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Ze wspomnianych powyżej rozwiązań skorzystać mogły wszystkie przedsiębiorstwa, 

niezależnie od branży. Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów 

z tarczy antykryzysowej uchwalonej na wiosnę br., w tym ulgi w postaci odroczenia 

terminu płatności składek ZUS albo rozłożenia na raty należności bez opłaty 

prolongacyjnej. Pomoc ta jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. 

Przyjęta w dniu 9 grudnia br. przez Sejm ustawa 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 ustaw1 ma charakter celowy i wspiera branże najbardziej dotkliwie dotknięte 

skutkami drugiej fali pandemii

W tym kontekście warto też zaznaczyć, że ww. ustawa zawiera przepis umożliwiający 

Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z których 

przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia 

proponowanego okresu wsparcia. Rozporządzenia takie zostało wydane 19 stycznia 

2021 r.2 i zawiera, m.in. wskazanie kolejnych kodów PKD uprawniających do uzyskiwania 

świadczeń przez przedsiębiorców.

Instrumenty pomocowe uruchamiane przez Rząd muszą być adekwatne do możliwości 

i okoliczności społeczno-gospodarczych. Obecnie są one kierowane do konkretnych 

rodzajów biznesu, których bezpośrednio dotyczą obowiązujące obostrzenia sanitarne. Za 

takim podejściem przemawia w szczególności stanowisko Ministra Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej, który kładzie akcent na potrzebę uwzględnienia możliwości 

budżetowych państwa.

W tym kontekście warto podkreślić, że sektorowa pomoc finansowa powinna być 

przyznawana w sposób sprawny i szybki. Wymaga jednak określenia kryterium, według 

którego ustalane jest, jaką działalność dana firma faktycznie wykonuje. Niedające się 

kwestionować ustalenie branży, w której działa konkretna firma wymagałoby każdorazowo 

przeprowadzania wyczerpującego postępowania wyjaśniającego. Z punktu widzenia 

skuteczności działania wsparcia, byłoby to jednak wysoce nieracjonalne. Liczebność grupy 

przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pomoc oraz brak osobnej rachunkowości 

i księgowości dla każdej ze sfer działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy, 

skutkowałoby setkami tysięcy tego typu postępowań. 

1 Dz.U. z 2020 r. poz. 2255
2 Dz.U. poz. 152
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W takiej sytuacji realnym zagrożeniem byłby paraliż instytucji zajmujących się nie tylko 

udzielaniem pomocy przedsiębiorcom, ale również wszelkich urzędów zapewniających 

usługi dla biznesu. Właśnie z tych powodów najnowsze systemy przyznawania pomocy 

przez państwo opierają się na kodach PKD identyfikujących profil działalności 

przedsiębiorcy podany w rejestrach publicznych. W zależności od instrumentu wsparcia, 

oznaczone kody PKD muszą określać jedną z prowadzonych przez przedsiębiorcę 

działalności, bądź też jego działalność przeważającą. 

Konieczność określenia profilu swojej działalności oraz jego bieżącej aktualizacji 

w przypadku zmiany branży, w której działa dana firma, obowiązuje w Polsce od wielu lat. 

Informacja w tym zakresie pozytywnie wpływa na pewność obrotu gospodarczego, także 

w relacjach między przedsiębiorcami.

Nie bez znaczenie pozostaje też okoliczność, że przyjęcie tak prostego i jednoznacznego 

kryterium umożliwia automatyzację i elektronizację całej procedury, co znakomicie 

przyspiesza i usprawnia udzielanie przedsiębiorcom pomocy. Oparcie systemu o dane 

posiadane w rejestrach publicznych zapewnia szybkie przekazywanie niezbędnych 

informacji między przedsiębiorcami a poszczególnymi instytucjami i praktycznie eliminuje 

problem uznaniowości decyzji określających przynależność przedsiębiorcy do danej 

branży.

Mamy pełną świadomość, że to rozwiązanie ma swoje ograniczenia. Niemniej biorąc pod 

uwagę skalę przedsięwzięcia, uwarunkowania prawno-administracyjne oraz dostępne 

narzędzia techniczne, w naszej ocenie jest to obecnie jedyne kryterium pozwalające na 

uruchomienie wsparcia bez opóźnień. Warto też zwrócić uwagę, że system oparty o kody 

PKD przeszedł pozytywną weryfikację w postaci notyfikacji przez Komisję Europejską. 

Jednocześnie chciałbym jednak zapewnić, że jako resort rozwoju analizujemy możliwość 

zaoferowania przez państwo kolejnych narzędzi pomocowych.

Z poważaniem 

Z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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