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Pani Małgorzata Musiał-Bzowska 
Sekretarz Rady
Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Dotyczy: postulatów zgłoszonych w dniu 19 marca 2021 roku

Szanowna Pani Sekretarz,

odpowiadając na pismo z dnia 19 marca 2021 r. Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń 

w sprawie pięciu doraźnych kroków przedstawiam następujące stanowisko Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii.

W odpowiedzi na pytanie 1. dot. przedłużenia tarczy branżowej do kwietnia, 

z wprowadzeniem okresu porównawczego do miesięcy/kwartałów sprzed pandemii 

(zwolnienie z ZUS, dofinansowanie miejsc pracy, mikropożyczka) oraz uwzględnienie 

w tarczy branżowej brakujących kodów PKD 73.11.Z oraz 52.29.C i 93.29.Z. chciałbym 

przekazać, iż zgodnie z zapowiedziami Premiera Morawieckiego, pomoc branżowa 

zostanie przedłużona za kolejny miesiąc (obecnie - marzec 2021 r.). Prace nad 

przygotowaniem odpowiedniego rozporządzenia zostały już wszczęte. Należy natomiast 

pamiętać, że wspomniany akt prawny przyjmowany jest przez całą Radę Ministrów, 

a zatem organ kolegialny. Projekt będzie zatem najprawdopodobniej podlegał zmianom 

w ramach uzgodnień. Tym samym, deklarowanie się co do szczegółów rozwiązań, które 

wejdą w życie, jest na tym etapie przedwczesne. 

W odniesieniu do postulatów 2., 3. i 4. Dotyczących wsparcia w ramach Tarczy 

Finansowej PFR zmuszony jestem wskazać, że ostateczny kształt Programu Tarcza 
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Finansowa PFR 2.0 został określony, a sam Program został skonsumowany. Nabory 

w ramach wspomnianej Tarczy zostały zakończone w dniu 28 lutego 2021 r., i obecnie 

nie są prowadzone prace nad wydłużeniem lub zmianą warunków rozliczania pomocy 

z zakończonego Programu. 

Niemniej, odnosząc się do pytania 4. informuję, że wysokość pomocy de minimis wynika 

z Komunikatu Komisji – Piąta zmiana tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu 

wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 oraz zmiana załącznika 

do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia 

kredytów eksportowych (tzw. piąta zmiana Komunikatu), gdzie limity pomocy de minimis 

zostały zmodyfikowane, a obecnie trwa procedura notyfikacji dla poszczególnych 

Programów (jednak nie dla Tarczy Finansowej PFR). 

Katalog prowadzonych przez rząd działań antykryzysowych jest szeroki i stale ewoluuje, 

aby możliwie najefektywniej odpowiadać potrzebom rynku i społeczeństwa. Zdajemy sobie 

sprawę, że Tarcza Finansowa PFR jest rozwiązaniem jawiącym się jako najprostsze 

i najbardziej przystępne, dlatego wszyscy przedsiębiorcy dążą do udziału 

w tym mechanizmie, jednak należy podkreślić, że Tarcza PFR jest tylko jednym z wielu 

elementów wdrożonych przez kolejne odsłony Tarczy Antykryzysowej.

Chcę także podkreślić, że dla przedsiębiorców, którzy nie spełnią warunków znajdujących 

się w regulaminie i w związku z tym nie będą mogli otrzymać subwencji z Tarczy 

Finansowej PFR, dedykowanych jest kilkadziesiąt innych instrumentów, których pełen 

katalog znajduje się na stronie Internetowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Odnosząc się do ostatniego pytania pragnę poinformować, iż przy projektowaniu zmian 

w zakresie pomocy publicznej konieczne jest uwzględnienie ograniczeń finansowych, 

które wpływają na ostateczny kształt proponowanych przez nas instrumentów 

pomocowych. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek musimy planować rozwiązania 

dostosowane do skutków kolejnych fal pandemii COVID-19. Konieczne jest prowadzenie 

świadomej długoterminowej polityki wsparcia polskiej gospodarki, która musi brać pod 

uwagę możliwości finansów publicznych oraz fakt, że sytuacja pandemiczna zapewne 

będzie się nadal utrzymywać w najbliższych miesiącach. 

Niemniej zapewniam, że pozostajemy stale otwarcie na dialog z przedsiębiorcami 

i obywatelami – wszystkie postulaty i propozycje dotyczące dostępnych źródeł wsparcia są 

katalogowane i agregowane w celu ich wykorzystania w ramach projektowanych zmian.

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
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Jako Ministerstwo staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania. Szereg 

zgłoszonych przez przedsiębiorców postulatów zostało już uwzględnionych w ramach 

kolejnych ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dalsze działania będą podejmowane 

na podstawie wniosków z funkcjonowania dotychczas wdrożonych rozwiązań.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Grzegorz Piechowiak
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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