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Pan
Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

dotyczy: oświadczenie Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego (BPS/043-22-964-

WMRPT/21)

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego na 

22. posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 2021 r., w części będącej we właściwości 

ministra rozwoju, pracy i technologii uprzejmie informuję jak poniżej.

Należy zwrócić uwagę, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na bieżąco wnikliwie 

analizuje sytuację przedsiębiorców. W celu złagodzenia skutków pandemii COVID-19, od 

wielu miesięcy podejmujemy działania mające na celu niesienie pomocy polskiej 

gospodarce. Od początku pandemii trwają kompleksowe 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, a także Tarczę finansową PFR. Z tych rozwiązań skorzystać 

mogli wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży.

Rząd dokłada wszelkich starań, aby regulacje, procedowane w tym niezwykle trudnym dla 

polskich przedsiębiorców okresie powstawały z pełnym poszanowaniem prawa oraz 

pewności jego stosowania. Ich wsparcie w tym bezprecedensowym okresie jest 

kluczowym i priorytetowym celem naszego resortu. Z uwagi na dynamiczną sytuację 

związaną z pandemią COVID-19, wszelkie instrumenty są wprowadzane zazwyczaj 

z bardzo krótkim vacatio legis. Jest to niezbędne z uwagi na pilną potrzebę udzielenia 

wsparcia najbardziej potrzebującym przedsiębiorcom.
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Do tej pory przedsiębiorcom i pracownikom przekazano pomoc o wartości ponad 200 mld 

złotych. Wsparcie, które oferujemy najbardziej dotkniętym przez kryzys branżom, jest 

jednym z największych w UE w relacji do PKB. Przy uwzględnieniu środków wsparcia 

przewidzianych dla branż dotkniętych pandemią (w tym Tarczy branżowej oraz Tarczy 

finansowej PFR 2.0) szacowana pomoc wyniesie ok. 9% naszego PKB. Stanowi to 

bezprecedensowy transfer środków publicznych do przedsiębiorców znajdujących się 

w trudnej sytuacji. W związku z powyższym, każda dodatkowa pomoc musi być 

szczegółowo analizowana pod kątem możliwości budżetowych państwa i mieć pozytywną 

opinię Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który stoi na straży stabilności 

i bezpieczeństwa finansów publicznych.

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią COVID-19, w dalszym ciągu 

mogą skorzystać z dostępnych środków wsparcia z Tarczy antykryzysowej. Wśród nich 

nadal aktywne są m.in. środki z Pakietu BGK: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-

przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/, takie jak dopłaty do oprocentowania kredytów 

zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, czy gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu, 

a także środki z właściwych urzędów pracy dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich 

nie skorzystali. Ponadto, istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składek ZUS. Nie 

jest naliczana opłata prolongacyjna związana z odroczeniem terminu płatności lub 

rozłożeniem na raty należności z tytułu składek. Kolejnym rozwiązaniem jest odstąpienie 

przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. 

Na wniosek przedsiębiorcy ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, 

że przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Pomoc ta jest 

dostępna dla wszystkich przedsiębiorców.

W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych. Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego, na wskazanych 

w przepisach warunkach, z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku 

w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, 

odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 

zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, umorzenia 

w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Ponadto zostały wprowadzone inne ułatwienia podatkowe dla firm, np. możliwość 

odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
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W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu 

pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Adresatem 

rozwiązań przewidzianych w ustawie są przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie 

postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona 

może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, 

w związku z realizowaną restrukturyzacją. Operatorem pomocy jest Agencja Rozwoju 

Przemysłu. Do przedsiębiorców trafiać będzie rocznie ok. 120 mln zł przez kolejne 10 lat.

Z dniem 16 grudnia 2020 r. weszła w życie 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 – czyli wspomniana już wcześniej Tarcza 

branżowa. Jej zasadniczym celem jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym 

w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie 

zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Ustawa wprowadziła do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na 

celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym, wsparcie przedsiębiorców, 

wykonujących na terytorium RP działalność gospodarczą oraz utrzymanie miejsc pracy. 

Wsparcie to polega m.in. na zwolnieniu z obowiązku opłacania należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 

Emerytur Pomostowych, przyznaniu świadczenia postojowego, świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy, a także dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej. Co istotne, w powołanej ustawie znajdują się także przepisy 

umożliwiające Radzie Ministrów wydanie rozporządzeń m.in. poszerzających zakres branż 

uprawnionych do korzystania z wyżej wymienionych instrumentów, jak i wydłużających 

okresy wsparcia.

Dzięki wspomnianym delegacjom ustawowym, Rząd wydał dotychczas trzy 

rozporządzenia: z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID, 

a także z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia 

uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 
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Ostatnie z wymienionych rozporządzeń wejdzie w życie w dniu 26 kwietnia 2021 r. 

(w zakresie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz dotacji dla mikro- i małych 

przedsiębiorców) oraz 4 maja 2021 r. (w zakresie świadczenia postojowego i zwolnienia 

ze składek ZUS). Są to kolejne pakiety osłonowe dla firm działających w najbardziej 

poszkodowanych branżach, które pomagają zapobiec utracie płynności finansowej 

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od rozwoju sytuacji, prowadzonych analiz i sytuacji budżetowej rząd nie 

wyklucza zmian w zakresie dostępnych instrumentów pomocowych. Trzeba mieć jednak 

na względzie, że decyzja w rzeczonym przedmiocie nie może być jednostronnym 

rozstrzygnięciem resortu rozwoju – który kierunkowo popiera działania pomocowe dla 

przedsiębiorców – lecz wiąże się z decyzją kolegialną, wymagającą uzgodnienia na 

poziomie całego rządu.

Odnosząc się do kwestii dostępu do fachowej pomocy prawnej przez przedsiębiorców, 

należy zauważyć, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie udziela 

indywidualnych porad prawnych. Niemniej, robimy wszystko co w naszej mocy, by 

informować przedsiębiorców o wprowadzanych rozwiązaniach, poprzez udzielanie 

odpowiedzi na liczne zapytania oraz komunikaty prasowe. Ponadto informacje 

w powyższym zakresie są również dostępne m.in. za pośrednictwem strony internetowej 

dedykowanej Tarczy antykryzysowej, portalu praca.gov.pl oraz strony Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna: art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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