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Dotyczy: Interpelacji nr 19631 z dnia 16.02.2021 r.

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na interpelację nr 19631 z dnia 16 lutego 2021 r. Pana Posła na Sejm RP
Jarosława Rzepy w sprawie objęcia wsparciem branży producentów sukni ślubnych
przedstawiam następujące stanowisko Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
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.
Tarcza Finansowa PFR decyzjami Rady Ministrów uzyskała nowe oblicze. W ramach
modyfikacji Tarczy Finansowej PFR dla MMŚP przewidziano dla firm z 54 branż
możliwość umorzenia do 100% subwencji pobranych w ramach dotychczasowej edycji
Programu realizowanej w 2020 roku. Jednocześnie uchwalona została Tarcza Finansowa
PFR 2.0 – nowa edycja programu wsparcia finansowego w postaci dodatkowych
subwencji umarzalnych (nawet do 100%) dla firm z analogicznych 54 branż, które
szczególnie odczuły skutki gospodarcze pandemii COVID-19 (z związku z ograniczeniem
działalności). Program funkcjonuje w oparciu o decyzje Rady Ministrów, zgodnie z którymi
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realizacja rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego
została powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju.
Jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zdajemy sobie sprawę z ograniczeń
finansowych,

które

wpływają

na

ostateczny

kształt

proponowanych

przez

nas

instrumentów pomocowych. Staramy się kierować pomoc w pierwszej kolejności do tych
podmiotów, które najbardziej ucierpiały w związku z trwaniem pandemii COVID-19. Stąd
też konieczność przyjęcia przez nas pewnych ograniczeń formalnych. Jednym z tego
przykładów w przypadku Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest obowiązek prowadzenia
działalności zwiazanej z jednym z 54 kodów PKD, które kwalifikują firmę do ubiegania się
o pomoc finansową.
Od 15 stycznia 2021 r., czyli momentu startu programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, lista
branż kwalifikujących się do pomocy z wymienionego wyżej tytułu, została wydłużona
o 9 pozycji. Rząd monitoruje zmieniające się realia społeczno-gospodarcze i podejmuje
działania, ktore możliwie najskuteczniej odpowiadają potrzebom rynku i przedsiębiorców.
Pomoc jest stale rozszerzana, a mechanizmy jej przyznawania są udoskonalane. Lista
branż, które mogą ubiegać się o bycie beneficjentami programu Tarcza Finansowa PFR
2.0 powstała w oparciu o analizy ekspertów, opinie przedsiębiorców i doświadczenia
wyniesione z realizacji programu Tarcza Finansowa PFR 1.0.
Katalog prowadzonych przez rząd działań antykryzysowych jest szeroki i stale się zmienia,
aby możliwie najefektywniej odpowiadać potrzebom rynku i społeczeństwa. Wspomniana
przez Pana Posła Tarcza Finansowa PFR jest tylko jednym z elementów tych działań,
zaadresowanym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Dla przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z Tarczy Finansowej PFR zostały
przygotowane

i

weszły

w

życie

rożne

formy

ekstraordynaryjnego

wsparcia,

w tym świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz
świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych. Z wszystkimi rodzajami wsparcia
można zapoznać się na stronie internetowej pod adresami:


https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisowszczegolnych/tarcze-antykryzysowe-w-pigulce-z-jakich-rozwiazan-moga-korzystacprzedsiebiorcy



https://www.gov.pl/web/tarcza-antykryzysowa

Sytuacja epidemiczna spowodowana negatywnymi następstwami koronawirusa COVID-19
jest sytuacją wyjątkową. Aktualnie zachodzące procesy społeczno-gospodarcze w Polsce
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mają charakter dynamiczny. Rząd zmuszony jest do podejmowania odpowiednich kroków
w celu

pomocy

dla

gospodarki,

a

w

szczególności

dla

konkretnych

branż

i przedsiębiorców, ktorzy najbardziej ucierpieli na skutek pandemii. Wachlarz instrumentów
pomocowych jest szeroki, niemniej jednak ograniczenia finansowe nie pozwalają
na przyznanie pomocy ogólnej, dla wszystkich przedsiębiorców. Stąd konieczność
przyjęcia ograniczeń do konkretnych branż, które mogą ubiegać się o pomoc finansową.
Obecnie nie toczą się prace nad zmianami dotyczącymi warunków uczestnictwa
w rządowym programie wsparcia – Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikro, Małych
i Średnich Firm.
Informuję, że Ministerstwo dostrzega wskazane w interpelacji problemy. Instrumenty
pomocowe uruchamiane przez Rząd powinny być adekwatne do możliwości i okoliczności
społeczno-gospodarczych. Obecnie są kierowane do konkretnych rodzajów biznesu,
których najbardziej dolegliwie i bezpośrednio dotyka sytuacja pandemiczna. W zależności
od rozwoju sytuacji, prowadzonych analiz i stanu finansów publicznych nie wykluczamy
zmian w zakresie dostępnych instrumentów pomocowych.
Z poważaniem
Z upoważnienia
Grzegorz Piechowiak
Sekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]
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