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Pan Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

dotyczy: oświadczenie złożonego przez Senatora Beniamina Godylę na 22. posiedzeniu 

Senatu w dniu 25 marca 2021 r. ws. rozszerzenia pomocy w ramach tarczy branżowej dla 

przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa o kod PKD 93.12.Z -  

działalność klubów sportowych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Beniamina Godylę na 

22. posiedzeniu Senatu w dniu 25 marca 2021 r. (wpływ do MRPiT 8 kwietnia br.) 

w sprawie rozszerzenia pomocy w ramach tarczy branżowej dla przedsiębiorców 

poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa o kod PKD 93.12.Z -  działalność 

klubów sportowych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień, pozostających 

w kompetencji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Chciałbym zapewnić́, że wszelkie napływające do Ministerstwa postulaty i propozycje są̨ 

analizowane. Na bieżąco analizujemy także sytuację gospodarczą kraju oraz pozostajemy 

w kontakcie z przedsiębiorcami rożnych branż̇ w celu wypracowania najlepszych form 

pomocy z zachowaniem bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzeniającą się epidemią 

wirusa COVID-19. 
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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 się̨ na tzw. tarczę 

antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. 

Do tej pory w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR przekazano 

przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 206 mld złotych. Kwota ta, po 

uwzględnieniu najnowszych form wsparcia, stanowi już̇ ponad 9% rocznego PKB Polski. 

Pod tym względem Polska jest jednym z europejskich liderów. Pomoc stanowi 

bezprecedensowy transfer środków publicznych do przedsiębiorców znajdujących się̨ 

w trudnej sytuacji. Zatem każda dodatkowa pomoc musi być szczegółowo analizowana 

pod kątem możliwości budżetowych państwa i mieć pozytywną opinię Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Bieżące działania Ministerstwa są ukierunkowane na stworzenie jak najefektywniejszych 

instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

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. 

Przyjęta w dniu 9 grudnia 2020 r. 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 ustaw ma charakter celowy. Pomoc kierowana jest do przedsiębiorców, którzy 

najmocniej i najbardziej bezpośrednio poszkodowani są przez skutki pandemii. 

Rozszerzeniem pomocy jest - kolejne już trzecie - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

16 kwietnia 2021 r. sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym ww. ustawa i rozporządzenie nie obejmują kodu 

PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych.

Zwracam jednocześnie uwagę, że ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, który 

to dział administracji obejmuje swoim zakresem m.in. sprawy sportu, jest Minister Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Na koniec chciałbym podkreślić́, że w zależności od rozwoju sytuacji, prowadzonych analiz 

i stanu finansów publicznych nie wykluczamy zmian w zakresie dostępnych instrumentów 

pomocowych. 



  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

Decyzja w tym zakresie nie może być́ jednak jednostronnym rozstrzygnięciem resortu 

rozwoju – który kierunkowo popiera działania pomocowe dla przedsiębiorców – lecz wiąże 

się̨ z decyzją kolegialną, wymagającą̨ uzgodnienia na poziomie całego rządu. 

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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