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Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do nadesłanego w dniu 19 listopada 2020 r. do Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii stanowiska wielkopolskich organizacji gospodarczych w sprawie polskiej
gospodarki w dobie koronawirusa, uprzejmie przekazuję poniższe informacje:
Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za Państwa pracę na rzecz naszego kraju,
a także za gotowość do współpracy.
Wszystkie propozycje zgłaszane przez przedsiębiorców są przez nas dokładnie
analizowane i stanowią dla nas ważny głos w procesie opracowywania rozwiązań
legislacyjnych. Ministerstwo dostrzega trudne położenie przedsiębiorców z różnych branż
w całej Polsce na bieżąco analizując wpływ epidemii COVID-19 zarówno na całą polską
gospodarkę, jak i na jej sektory. Razem z przedsiębiorcami, przedstawicielami branż,
urzędami i instytucjami dalej pracujemy nad tym, by wprowadzane rozwiązania były
adekwatne i skuteczne. Staramy się robić wszystko, aby straty gospodarcze związane
z wprowadzanymi obostrzeniami były możliwie jak najmniejsze.
W dniu 19 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa przewiduje
szereg regulacji, z których najistotniejszymi są.: zwolnienie z obowiązku opłacania
należnych

składek

ZUS,

prawo

do

jednorazowego

dodatkowego

świadczenia

postojowego, zawieszenie opłaty targowej w 2021 r., bezzwrotna dotacja w wysokości
5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw, oraz dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące. Uchwalona przez Sejm ustawa została
przekazana w dniu 20 listopada 2020 r. do rozpatrzenia przez Senat. Ostateczne
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brzmienie ustawy wraz z zakresem oferowanego wsparcia będzie znane po zakończeniu
całego procesu legislacyjnego.
Ponadto rząd pracuje nad kolejnymi narzędziami. Ich ostateczny kształt będzie zależał
m.in. od ustaleń z Komisją Europejską. Wśród zapowiedzianych instrumentów na
szczególną uwagę zasługują:
1. Dofinansowanie kosztów stałych – jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami
nie będą wystarczające do pokrycia kosztów stałych; przedsiębiorca będzie mógł
otrzymać dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30%
w porównaniu z poprzednim rokiem;
2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – jest to rozwiązanie dla
przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor
nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, będzie mogła
zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% rok do roku;
3. Pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę
na 6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm.
Nie wykluczamy wprowadzenia kolejnych ułatwień oraz programów pomocowych.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że dalsze decyzje w sprawie wprowadzania i znoszenia
obostrzeń są podejmowane na szczeblu rządowym, na podstawie aktualnej sytuacji
epidemicznej, w oparciu o analizy i dane Ministerstwa Zdrowia. Plany w tym zakresie są
na bieżąco publikowane. Chciałbym też zapewnić, że Ministerstwu Rozwoju, Pracy
i Technologii zależy na możliwie szybkim zniesieniu dotychczas wprowadzonych
obostrzeń w funkcjonowaniu obrotu gospodarczego, przy czym będzie to możliwe po
ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej.

Z poważaniem
Zbigniew Wojciechowski
zastępca dyrektora departamentu
[podpisano elektronicznie]
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