
  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

Data: 21 grudnia 2020
Znak sprawy: DMP-II.054.143.2020

Pani Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

dotyczy: interpelacja Pana Posła Jarosława Rzepy w sprawie nieujęcia branży handlu 

hurtowego artykułami rolnymi pomocą tarczy 6.0 (Interpelacja 16351)

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 16351 Pana Posła Jarosława Rzepy, w sprawie nieujęcia 

branży handlu hurtowego artykułami rolnymi pomocą tarczy 6.0, proszę przyjąć poniższe 

wyjaśnienia.

Pragnę zapewnić, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców 

w dobie pandemii COVID-19. 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 się na 

tzw. tarczę antykryzysową oraz tarczę finansową PFR. Należy zaznaczyć, że są to 

narzędzia osłonowe, które się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź rządu na 

dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem. Do tej pory 

w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom 

i pracownikom pomoc o wartości ponad 165 mld złotych.

Ze wspomnianych powyżej rozwiązań skorzystać mogły wszystkie przedsiębiorstwa, 

niezależnie od branży. Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów 

z tarczy antykryzysowej uchwalonej na wiosnę br., w tym ulgi w postaci odroczenia 

terminu płatności składek ZUS albo rozłożenia na raty należności bez opłaty 

prolongacyjnej. Pomoc ta jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców.
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Przyjęta w dniu 9 grudnia br. 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 i wspiera branże najbardziej dotkliwie dotknięte 

skutkami drugiej fali pandemii. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do tych branż, 

które zostały najbardziej dotkliwie i bezpośrednio dotknięte zakazami lub znacznymi 

ograniczeniami w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wśród kodów PKD objętych 

instrumentami pomocowymi nie przewidziano kodu PKD 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa 

owoców i warzyw.

W tym kontekście warto też zaznaczyć, że ww. ustawa zawiera przepis umożliwiający 

Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z których 

przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia 

proponowanego okresu wsparcia.

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]
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