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Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

 

Dotyczy: odpowiedź na oświadczenie nr 1830 Pana Senatora Adama Szejnfelda w sprawie 

wpływu katastrofy ekologicznej na nadodrzańskich przedsiębiorców. 

 

 

Szanowny Panie Marszałku,  

w odpowiedzi na oświadczenie nr 1830, uprzejmie informuję, że związku z zaistniałą 

sytuacją ekologiczną na Odrze rząd przeprowadził pilne prace legislacyjne nad specjalnymi 

rozwiązaniami, w wyniku których 2 września br. została przyjęta przez Sejm RP ustawa 

o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na 

rzece Odrze. Ww. ustawa została przekazana 19 września br. do podpisu Prezydenta RP. 

W ramach przepisów ww. ustawy dostępna będzie pomoc w postaci wypłaty 

jednorazowego świadczenia pieniężnego, za określony miesiąc, skierowana do najbardziej 

poszkodowanych podmiotów.  

O pomoc będą mogły ubiegać się podmioty działające m.in. w branży turystycznej (hotele 

i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.), branży 

gastronomicznej (restauracje, bary itd.), branży sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie 

i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu 

wodnego itd.), branży związanej z chowem i hodowlą ryb oraz pozostałych organizmów 

wodnych w wodach śródlądowych, itd. 
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Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie 

wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów, poprzez określenie: 

1) kodów, którymi oznaczona była, na dzień na dzień 31 lipca 2022 r., według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, poza-

rolnicza działalność, 

2) powiatów, na obszarze których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarol-

nicza działalność. 

W ww. rozporządzeniu określony zostanie również miesiąc, za który będzie wypłacane 

świadczenie. Obecnie przewiduje się, że świadczenie będzie jednorazowe, za miesiąc sier-

pień, z tym, że w rozporządzeniu będzie możliwość określania kolejnych okresów jego 

wypłaty w razie zaistnienia takiej konieczności. 

O pomoc będzie mógł wnioskować każdy podmiot prowadzący na dzień 31 lipca 

2022 r. przeważającą działalność określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów, według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, który: 

1) w terminie do 31 lipca 2022 r. był zgłoszony jako płatnik składek z datą nie 

późniejszą  niż 1 lipca 2022 r., 

2) w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze uzyskał przychód z działalności 

w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu 

niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch 

miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku po-

przedniego, 

3) w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń 

emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rento-

wych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r., 

4) w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Zakład) 

co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie powiatu wskazanego 

w rozporządzeniu. 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego 

ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego 

i rentowych, z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą 

niż 1 lipca 2022 r. Jednorazowe świadczenie będzie ustalane jako suma świadczeń 
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należnych za każdego ubezpieczonego. Jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi 

wypłaty tego świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy.  

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia będzie następować na wniosek 

przedsiębiorcy, złożony nie później niż do 31 grudnia 2022 r., wyłącznie w formie 

dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie 

teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład, w formie dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem 

osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności 

danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład w systemie teleinformatycznym.  

Wypłata jednorazowego świadczenia będzie dokonywana przez Zakład niezwłocznie, 

po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na  prawo do świadczenia i jego 

wysokość, na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie przedsiębiorcy. Zakład 

poinformuje przedsiębiorcę na profilu informacyjnym o kwocie wypłaconego 

jednorazowego świadczenia. Z jednorazowego świadczenia nie będzie możliwe 

dokonywanie potrąceń i egzekucji. Ustawa przewiduje również, że kwota jednorazowego 

świadczenia będzie zwolniona z podatku. 

Przekazując powyższe, wyrażam przekonanie, że informacje zawarte w piśmie 

odpowiadają na zapytanie Pana Senatora. 

 

Z wyrazami szacunku 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

Marlena Maląg 

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/ 
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