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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

dotyczy: oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda złożone na 21 posiedzeniu
Senatu w sprawie wsparcia branży gastronomicznej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Pana Senatora Adama Szejnfelda

złożonym na

21 posiedzeniu Senatu w sprawie wsparcia branży gastronomicznej, przekazuję poniższą
odpowiedź.
Dla branż objętych restrykcjami, w tym dla branży gastronomicznej, 9 grudnia 2020 r.
Sejm uchwalił tzw. Tarczę Branżową - ustawę o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Tarcza branżowa
wprowadziła takie środki wsparcia, jak: zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r. na
każdego pracownika, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080
zł (albo 1300 zł dla rozliczających podatek kartą podatkową), dofinansowanie do
wynagrodzeń w wysokości 2 tys. zł na każdego zatrudnionego pracownika oraz dotacja do
5 tys. zł
W celu kontynuacji tego wsparcia Rada Ministrów wydała rozporządzenie z 26 lutego
2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek
pandemii COVID-19.
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Rozporządzenie przedłuża pomoc branżową o kolejne okresy, wydłuża termin na złożenie
wniosków, umożliwia przedsiębiorcom wykazanie spadku przychodu w stosunku rocznym,
miesięcznym albo w odniesieniu do września 2020 r. oraz umożliwia uzyskanie
świadczenia postojowego, niezależnie od tego, czy dany przedsiębiorca otrzymał je
w przeszłości. Ustalenie różnych okresów referencyjnych wykazania spadku przychodu
pozwala skorzystać z pomocy branżowej również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli
swoją działalność w 2020 r. Na podstawie rozporządzenia branża gastronomiczna została
uprawniona do:


zwolnienia z ZUS za grudzień 2020 r., styczeń i luty 2021 r.,



trzykrotnego świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego,



trzykrotnej dotacji do 5 tys. zł.

Przedsiębiorcom i pracownikom z branży gastronomicznej przysługiwały również środki
udzielane na podstawie Tarczy finansowej PFR 2.0. Od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r.
trwał nabór wniosków o wsparcie z Tarczy finansowej PFR 2.0. Przedsiębiorcy
z określonych w programie branż (54 kody PKD) mogli ubiegać się o pomoc w formie
dotacji dla mikroprzedsiębiorstw i w formie dopłat do niepokrytych kosztów stałych dla
małych i średnich przedsiębiorstw. Według stanu na 1 marca 2021 r. wartość udzielonych
subwencji z Tarczy finansowej PFR 2.0 dla mikro-, małych i średnich firm wynosi
6,8 mld zł.
Ponadto, do 10 czerwca 2021 r. został przedłużony nabór wniosków o środki wsparcia
z właściwych urzędów pracy, które zostały przyjęte na wiosnę ubiegłego roku w ustawie
z2

marca

2020

r.

o szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki te są skierowane do
wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży. Do środków tych należą:


dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców (art. 15zzb
ustawy),



dofinansowanie

części

kosztów

prowadzenia

działalności

gospodarczej

dla

przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15 zzc
ustawy),


dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków FGŚP (art. 15g, art. 15ga i art. 15gg
ustawy),



jednorazowe pożyczki do 5 tys. dla mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd ustawy).
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Oprócz wyżej wskazanych środków przedłużona została możliwość skorzystania z innych
instrumentów wsparcia, np. w ramach Pakietu pomocy dla firm Banku Gospodarstwa
Krajowego, który oferuje gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu czy dopłaty do
oprocentowania kredytów.
Dodatkowo, jednym z rozwiązań wprowadzonym w celu przywrócenia stabilności
finansowej

przedsiębiorców

jest

uproszczone

postępowanie

restrukturyzacyjne.

Rozwiązanie to ma umożliwić dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez
konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną
przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli. Jest to rozwiązanie o charakterze
tymczasowym. Z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać do 30 czerwca 2021 r.
Ponadto, długofalową ochronę firm przewiduje Polityka Nowej Szansy. Agencja Rozwoju
Przemysłu prowadzi program pomocy dla przedsiębiorców, którzy są w trakcie
postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Firmy w kryzysie mogą
ubiegać się o środki na ratowanie lub restrukturyzację z puli 120 mln zł z budżetu rocznie
przez 10 lat i dodatkowo z puli środków przeznaczonych na ten cel z funduszu
covidowego do końca 2021 r. Celem wprowadzenia tego instrumentu jest zapewnienie
przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub
przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Wysokość pomocy jest każdorazowo uzależniona od
indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.
Do tej pory przedsiębiorcom i pracownikom przekazano pomoc o wartości ponad 199 mld
zł. Wsparcie to jest jednym z największych w UE w relacji do PKB.
Na koniec uprzejmie informuję, że w zależności od rozwoju sytuacji, prowadzonych
analiz i stanu finansów publicznych nie wykluczamy zmian w zakresie dostępnych
instrumentów pomocowych. Decyzja w tym zakresie nie jest jednak jednostronnym
rozstrzygnięciem resortu rozwoju – który kierunkowo popiera działania pomocowe dla
przedsiębiorców – lecz wiąże się z decyzją kolegialną, wymagającą uzgodnienia na
poziomie całego rządu.
Z poważaniem
z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]
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