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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenia nr BPS/043-21-836/21 senatora Artura Dunina 

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do prośby KPRM z 16 marca 2021 r. o udzielenie odpowiedzi na 

oświadczenie nr BPS/043-21-836/21 senatora Artura Dunina, złożonego podczas 

21. posiedzenia Senatu RP, ws. wsparcia finansowego z tarcz antykryzysowych 

przyznanego przedsiębiorstwom państwowym i spółkom kontrolowanym przez Skarb 

Państwa, przekazuję poniżej następujące wyjaśnienia.

Wspomniane powyżej oświadczenie zawierało cztery pytania:

1. Ile przedsiębiorstw państwowych skorzystało z tarcz antykryzysowych?

2. Ile spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa było beneficjentami tarcz 

antykryzysowych?

3. Na jaką ogólną kwotę zostało przyznane wsparcie finansowe z tarcz 

antykryzysowych przedsiębiorstwom państwowym?

4. Na jaką ogólną kwotę zostało przyznane wsparcie finansowe z tarcz 

antykryzysowych spółkom kontrolowanym przez Skarb Państwa?

Ponieważ MRPiT nie zbiera danych wyodrębniających przedsiębiorstwa państwowe oraz 

spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, Ministerstwo zwróciło się 17 marca 2021 r. 

z prośbą o przekazanie informacji pozwalających udzielić odpowiedzi na te pytania do 

Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz do Polskiego Funduszu Rozwoju.

MAP w piśmie z 29 marca 2021 r. poinformował MRPiT, że nie zbiera danych, o które pyta 

autor oświadczenia w sposób kompleksowy dla wszystkich nadzorowanych przez siebie 
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spółek, w szczególności spółek publicznych objętych zasadami określonymi 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 

2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. MAP wskazał jednocześnie, że na pewnym poziomie 

zagregowania informacje te są dostępne w sprawozdaniach finansowych poszczególnych 

spółek (które dla roku 2020 będą dostępne po zatwierdzeniu sprawozdań), te zaś są 

publikowane na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/, skąd można bezpłatnie pobrać 

dokumenty dotyczące konkretnych budzących zainteresowanie podmiotów.

PFR w piśmie przekazanym do MRPiT 13 kwietnia 2021 r. poinformował z kolei, że 

obowiązki w zakresie ewidencjonowania i sprawozdawczości programów pomocowych 

realizowanych na podstawie art. 21a ustawy z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju 

nie obejmują prowadzenia wykazu beneficjentów w oparciu o kryterium struktury 

właścicielskiej. PFR zapewnił jednocześnie, że wykonując swoje zadania związane 

z Tarczami Finansowymi, opiera się na jednolitych kryteriach, sformułowanych 

w dokumentach programowych, a także podejmuje wszelkie czynności z uwzględnieniem 

zasady racjonalności ekonomicznej oraz celów szczegółowych określonych 

w poszczególnych programach.

Uzupełniająco warto jednak zwrócić uwagę, że wsparcie dla przedsiębiorstw z Tarcz 

Antykryzysowych jest pomocą publiczną. Jest ono w związku z tym widoczne w Systemie 

Udostępniania Informacji o Pomocy Publicznej (SUDOP) prowadzonym przez Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Dostęp do systemu możliwy jest przez stronę UOKiK: 

https://sudop.uokik.gov.pl/. SUDOP nie pozwala niestety na filtrowanie beneficjentów 

pomocy według kryterium właściciela (a więc wyświetlenie listy wszystkich przedsiębiorstw 

państwowych i spółek SP), umożliwi jednak sprawdzenie pomocy otrzymanej przez 

konkretne interesujące autora oświadczenia spółki.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Robert Tomanek
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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