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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Budownictwa 18 wielkopolskich organizacji gospodarczych 

podpisało się pod STANOWISKIEM WIELKOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH 

W SPRAWIE POLSKIEJ GOSPODARKI W DOBIE KORONAWIRUSA – vide załącznik nr 1 (str. 3). 

Stanowisko zostało przesłane do niżej wymienionych osób: 

 Andrzej Duda, Prezydent RP, 

 Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP, 

 Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP, 

 Mateusz Morawiecki, Premier, 

 Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, 

 Tadeusz Kościoski, Minister Finansów, 

 Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwośd, 

 Cezary Tomczyk, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Plat-

forma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, 

 Krzysztof Gawkowski, Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, 

 Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska  

– Polskie Stronnictwo Ludowe – Kukiz15, 

 Jakub Kulesza, Przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja, 

 Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 

Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy 26 listopada 2020 r. pismo – vide załącznik 

nr 2 (str. 12). 

 

Do Izby wpłynęło pismo z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii z 25 listopada 2020 r. – 

vide załącznik nr 3 (str. 13). 

Ponieważ pismo z MRPiT nie spełniało naszych oczekiwao, odpowiedzieliśmy na nie pismem 

z 15 grudnia 2020 roku – vide załącznik nr 4 (str. 15). 

Odpowiedź Ministerstwa dotarła 22 grudnia 2020 r. – vide załącznik nr 5 (str. 16). 

 

Na stanowisko zareagowała posłanka Jadwiga Emilewicz, członek Komisji Gospodarki i Roz-

woju Sejmu RP. 30 listopada i 1 grudnia 2020 r. miały miejsce na platformie ZOOM dwa spo-

tkania. W pierwszym uczestniczyła poseł Jadwiga Emilewicz przygotowana merytorycznie 

do dyskusji na temat stanowiska. Uczestnicy (przedstawiciele izb będących sygnatariuszami 

stanowiska) mieli okazję przedstawid dodatkowe wnioski, co do kierunków pomocy rządowej 

dla przedsiębiorców w dobie pandemii, a także wymienid opinie na temat aktualnej sytuacji 

polskiej gospodarki. 

W drugim spotkaniu uczestniczył także wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz 

Marczuk, który przedstawił tarczę finansową PFR 2.0. – wsparcie dla firm poszkodowanych 

podczas drugiej fali COVID-19. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim katalogu branż PKD, 

które nie zostały objęte pomocą w ramach nowej tarczy finansowej. 
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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

W imieniu sygnatariuszy stanowiska poprosiliśmy o spotkanie z wicepremierem Jarosławem 

Gowinem. Otrzymaliśmy odpowiedź z MRPiT, że wicepremiera będzie reprezentowad Olga 

Semeniuk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Uzgodniliśmy 

termin i program spotkania – vide załącznik nr 6 (str. 20). Poza tym przesłaliśmy do Minister-

stwa dodatkowy temat do poruszenia w dyskusji – vide załącznik nr 7 (str. 213). 

Spotkanie odbyło się 9 grudnia 2020 r. na platformie WEBEX. Uczestniczyli w nim przedsta-

wiciele i członkowie izb sygnatariuszy stanowiska. Mimo wcześniejszego uzgodnienia pro-

gramu spotkania minister Olga Semeniuk odmówiła zajęcia stanowiska w poniższych kwe-

stiach: 

1. przedstawienie informacji na temat kwestii poruszonych w stanowisku będących 

w kompetencjach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 

2. założenia „Planu dla pracy i rozwoju: osłona przedsiębiorców i pracowników 

w dobie pandemii i przygotowanie gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju” 

w zakresie: 

 bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców i pracowników, 

 pomocy osobom, które straciły pracę oraz przedsiębiorcom w kłopotach 

w dostosowaniu się do potrzeb rynku, 

 działao na rzecz rozwoju gospodarki po pandemii. 

Stwierdziła, że ograniczy się do odpowiedzi na pytania uczestników spotkania. Spotkanie 

trwało niecałą godzinę. Uczestnicy spotkania wzięli udział w badaniu ankietowym – wyniki 

zawiera załącznik nr 8 (str. 23). 

Po spotkaniu otrzymaliśmy mailem plik zatytułowany „Materiał informacyjny dla przedstawi-

cieli Wielkopolskich Organizacji Gospodarczych”. – vide załącznik nr 9 (str. 24). Ponieważ 

otrzymany materiał nie jest zapisany na druku firmowym Ministerstwa, bez znaku sprawy, 

daty, adresata, podpisów, poprosiliśmy o ponowne przesłanie w wersji spełniającej wyma-

gania formalne. Ze względu na brak reakcji poprosiliśmy jeszcze raz. 13 stycznia 2021 r. pre-

zes zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa rozmawiał telefonicznie z autorką maila. Efekt 

– mail zapisany w załączniku nr 10 (str. 41). 

Do dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi w sprawie opisanej w załączniku nr 7 (sprawa była moni-

towana w Ministerstwie). 

 

11 grudnia 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Rzecznika Małych i Średni ich Przedsiębior-

ców – vide załącznik nr 11 (str. 42). 

 

Z kolei 7 stycznia 2021 r. dotarło pismo z Ministerstwa Zdrowia – vide załącznik nr 12 

(str. 46). 
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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

Załącznik nr 1 

 

STANOWISKO WIELKOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH W SPRAWIE 

POLSKIEJ GOSPODARKI W DOBIE KORONAWIRUSA 

 

Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Budownictwa organizacje gospodarcze działające 

w Wielkopolsce postanowiły przedstawić swoje stanowisko w sprawie polskiej gospodarki 

w dobie pandemii. 

 

Aktualna sytuacja w Polsce zarówno gospodarcza, jak i też epidemiologiczna budzi 

nasz niepokój. Jej analiza prowadzi do wniosku, że sukces w walce z pandemią i w wyprowa-

dzeniu na prostą polskiej gospodarki zależy między innymi od: 

 sprawności działania rządu czyli skutecznego osiągania właściwie wyznaczonych ce-

lów, 

 tworzenia bądź zmiany istniejącego prawa w celu likwidacji prawnych i administra-

cyjnych barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej i przezwycię-

żenie kryzysu. 

 

Niepokój budzą działania podejmowane przez administrację rządową. 

Po pierwsze, z ogłaszanych przez premiera i właściwych ministrów komunikatów wynika, 

że walka z pandemią nie jest prowadzona w oparciu o plan przygotowany wcześniej 

z udziałem ekspertów – dopiero niedawno premier powołał zespół doradców do spraw trwają-

cej od wielu miesięcy epidemii. Działania administracji rządowej mają charakter reaktywny. 

Decyzje podejmowane są spontanicznie, często ad hoc jako reakcja na pojawiające się zagro-

żenia. Następuje spadek tempa i strata czasu, co zwiększa koszty. 

Działania administracji rządowej powinny być proaktywne. Na podstawie analizy sygnałów 

z otoczenia i ewentualnych symulacji należałoby jak najwcześniej przygotować odpowiednie 

decyzje oraz zapewnić ich skuteczne wprowadzenie w życie. Trzeba budować plan i na bieżą-

co go weryfikować. 

Po drugie plan ten i podejmowane w związku z nim decyzje powinny być konsultowane 

ze specjalistami, ekspertami i przedstawicielami przedsiębiorców. Tymczasem powstaje wra-

żenie, że nie zasięga się opinii ekspertów ani przedsiębiorców, którzy będą musieli te decyzje 

stosować w praktyce. 
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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

I po trzecie wreszcie, trzeba oszacować konsekwencje gospodarcze podejmowanych decyzji. 

Praktyka rządu, w której przed podjęciem decyzji nie wysłuchuje się opinii ekspertów oraz 

osób bezpośrednio dotkniętych nimi, prowadzi do sytuacji, w której najpierw powstają szko-

dy, a dopiero potem myśli się, co zrobić, aby je zlikwidować. Przykład to decyzja rządu z 30 

października br. o zamknięciu cmentarzy od 31 października do 2 listopada. Przedsiębiorcy, 

od miesięcy przygotowujący swoją ofertę na dzień Wszystkich Świętych (np. chryzantemy, 

wieńce), aby sprzedać przy cmentarzu 1 listopada (czy też dzień wcześniej albo później), 

31 października około godziny 16.00 dowiedzieli się, że cmentarze w tym okresie będą za-

mknięte. Szczegóły rozporządzenia można było poznać po godzinie 20.00, kiedy zostało opu-

blikowane. Dopiero gdy okazało się, jak wielkie straty ponoszą ogrodnicy, kupcy i sprzedaw-

cy, którzy przygotowali zapasy kwiatów czy zniczy i którym grozi bankructwo, premier zapo-

wiedział pomoc dla nich. Czy nie można było podjąć takiej decyzji na przykład z dwutygod-

niowym wyprzedzeniem? 

 

Dla bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej bardzo ważna jest stabilność 

prawa, w szczególności prawa podatkowego. Przedsiębiorcy i ich organizacje wielokrotnie 

apelowali, aby organy władzy ustawodawczej i wykonawczej kierowały się zasadą, że co naj-

mniej do czasu wyjścia z pandemii nie należy podejmować żadnych projektów, inicjatyw 

ustawodawczych i innych przedsięwzięć, które wywołają zaniepokojenie ze strony przedsię-

biorców, zmienią (pogorszą) warunki funkcjonowania i podwyższą ryzyko prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej. 

Wszelkie nowe uregulowania prawne dotyczące gospodarki powinny być wprowadzane wy-

łącznie z zachowaniem odpowiednio długiego okresu vacatio legis. Najlepiej żeby takie prze-

pisy wchodziły w życie najwcześniej od następnego roku obrachunkowego. 

Poza tym w okresie pandemii rządzący powinni zrezygnować ze zgłaszania projektów ustaw 

jako poselskich, bo to pozwala uniknąć konsultacji, które naszym zdaniem są konieczne. Do-

brze byłoby, żeby ta zasada obowiązywała także po pandemii. 

Ważne jest zatrzymanie nadprodukcji prawa. 

 

Bardzo istotne jest odbudowanie zaufania obywateli, a w szczególności zaufania 

przedsiębiorców do państwa. Tutaj istotna rola do odegrania przez rząd, który powinien uczy-

nić wszystko co możliwe, żeby wzrósł kapitał społeczny w Polsce. Silny kapitał społeczny 

jest niezbędny, żebyśmy jako nacja podjęli zgodnie wysiłek na rzecz wyjścia z pandemii, że-
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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

byśmy nie myśleli, jak obejść rygory sanitarne i żebyśmy mieli poczucie, że państwo przy-

wiązujące dużą wagę do kapitału społecznego pełni wobec nas jako obywateli służebną rolę 

i dba o nas. 

 

 Nie wolno wprowadzać nowych obciążeń fiskalnych (takich jak na przykład podwójne 

opodatkowanie spółek komandytowych – rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-

nych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 642, ustawa uchwalona 

przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. i przekazana 29 października do rozpatrzenia 

przez Senat) oraz obowiązków administracyjnych wobec przedsiębiorstw. Firmy powinny 

teraz skoncentrować się na przetrwaniu trudnego okresu i nie marnotrawić czas na biurokrację 

oraz szukanie źródeł finansowania na przykład na pełne oskładkowanie umów zlecenia 

i umów o dzieło od 2021 r. 

Bardzo ważną sprawą jest obowiązek zakładania przez małe i średnie przedsiębiorstwa pra-

cowniczych planów kapitałowych. Niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone karami. 

A trzeba podkreślić, że ustawę o PPK przyjęto w czasach wzrostu gospodarczego, a nie kry-

zysu. Dlatego też uzasadnione jest zawieszenie składek co najmniej do końca 2021 r. 

Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiają poniższe argumenty: 

1. przesunięcie w czasie startu PPK jest korzystne nie tylko dla przedsiębiorców, ale tak-

że dla budżetu państwa (wyeliminowanie dopłaty do składek ze środków publicz-

nych), 

2. zaoszczędzone w budżecie środki mogą być wykorzystane w kolejnych tarczach. 

Należy podkreślić, że wiosną rząd zdecydował o przesunięciu obowiązku założenia przez 

średnie przedsiębiorstwa pracowniczych planów kapitałowych na jesień. Jest zatem prece-

dens. Jesienny termin oznacza konieczność założenia PPK przez małe i średnie przedsiębior-

stwa – to jest około 60 tysięcy podmiotów zatrudniających circa 4 miliony pracowników. Da-

lej, wiosną przyszłego roku musiałoby przystąpić do PPK kilkaset tysięcy mikroprzedsię-

biorstw zatrudniających około 4 milionów pracowników oraz administracja publiczna zatrud-

niająca kilkaset tysięcy osób. A przecież lepiej, jeśli przedsiębiorstwa będą mogły środki za-

oszczędzone w związku z przesunięciem PPK wykorzystać na sfinansowanie przetrwania 

trudnego okresu, a budżet na przykład na finansowanie służby zdrowia. 
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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

Kolejna ważna sprawa to płaca minimalna – należy zrezygnować z wyższego niż przewiduje 

ustawa wzrostu płacy minimalnej. 

Generalnie należy w miarę możliwości dążyć do zmniejszenia obciążeń fiskalnych przedsię-

biorstw. Takie działanie pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia działalności i ostatecznie 

powinno stanowić impuls do rozwoju gospodarki oraz ograniczenia negatywnych długofalo-

wych skutków kryzysu. 

 

 Polski Fundusz Rozwoju powinien wstrzymać zapowiadane kontrole przedsiębiorstw, 

które ubiegały się o wsparcie z tzw. tarczy finansowej PFR, kierowanej do przedsiębiorstw 

posiadających status mikro, małych i średnich firm. Te kontrole można z powodzeniem prze-

prowadzić później, po wyjściu z pandemii, kiedy przedsiębiorstwa nie będą już zagrożone 

upadłością. 

 

 Należy podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz zapewnienia firmom odpowiedniej 

płynności finansowej. Chodzi tutaj o takie kwestie, jak przyspieszenie zwrotu VAT. W przy-

padku podzielonej płatności (split payment) naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni (poza 

dwudziestopięciodniowym terminem przyspieszonym) na podjęcie decyzji w sprawie wnio-

sku przedsiębiorcy o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zasadne jest 

skrócenie tego czasu do 15 dni. W aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa nie powinny kredyto-

wać budżetu państwa. Uwolnienie środków z konta VAT może stać się wsparciem w czasie 

pandemii, przyniesie same korzyści i poprawi płynność finansową wielu przedsiębiorstw. 

 

 Celowe jest uruchomienie selektywnego wsparcia obejmującego wyłącznie zagrożone 

branże, takie jak na przykład branża targowa, hotelowa czy też sektor organizacji czasu wol-

nego. Na pomoc kierowaną do konkretnych branż można skierować nie w pełni wykorzystane 

środki finansowe z dotychczasowych tarcz. Poza tym zasadne jest wprowadzenie zmian 

w uwarunkowaniach stosowania pomocy. Dotychczas w wielu przypadkach przyznanie dota-

cji bądź też subwencji zależało od tego, czy firma nie ograniczy zatrudnienia. Dziś widać, 

że dla wielu przedsiębiorstw jest to warunek niemożliwy do spełnienia. 

 

Apelujemy o rozważenie instrumentów realnego wsparcia przedsiębiorstw. Należy 

pamiętać, że obecnie wielu przedsiębiorców obowiązuje spełnienie warunków z tarcz dostęp-

nych podczas pierwszej fali epidemii, a wprowadzone obostrzenia ograniczają lub całkowicie 
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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

uniemożliwiają ich dochowanie. Apelujemy zatem o odstąpienie od uzależnienia umorzenia 

subwencji z PFR od utrzymania poziomu zatrudnienia, a także o wydłużenie maksymalnego 

łącznego okresu korzystania z wszystkich dofinansowań wynagrodzeń pracowników 

na postawie art. 15g, 15gg i 15zzb z obowiązujących 3 miesięcy do 12 miesięcy, a także moż-

liwość „podmiany” pracowników tzw. refundowanych nawet wtedy, gdy zwolnienie nastąpiło 

na podstawie porozumienia stron, zarówno z inicjatywy pracownika jak i też pracodawcy. 

Dodatkowo, w celu utrzymania choćby w niewielkim zakresie płynności finansowej 

apelujemy o możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) tylko przy 

transakcjach powyżej 15 tysięcy zł, a w pozostałych przypadkach nakaz płatności „normal-

nej”, zamraża to bowiem i tak organiczne środki obrotowe przedsiębiorców. 

Przy konstruowaniu nowych rozwiązań wsparcia gospodarki, apelujemy o przeanali-

zowanie warunków otrzymania i dostosowania form do potrzeb i strat, jakie przedsiębiorcy 

ponieśli i rozszerzenia 10 propozycji rządowych o dotacje w wysokości 50 % utraconych 

przychodów, która rekompensowałaby utracone przychody ze sprzedaży dla podmiotów, któ-

re utraciły powyżej 50 % swoich przychodów w roku bieżącym (styczeń – grudzień 2020 r.) 

w porównaniu do średniej z lat 2018 – 2019. 

 

 Kolejna kwestia to uregulowanie stosunku pracy podczas pandemii. Chodzi tutaj mię-

dzy innymi o: 

 pracę zdalną, 

 elastyczną organizację czasu pracy – możliwość rozliczania czasu pracy 

w dwudziestoczteromiesięcznym okresie rozliczeniowym (obecnie 12 miesięcy), 

 ograniczenie wymagań formalnych przy wprowadzaniu przestoju. 

 

Następna sprawa to brak jednoznacznych procedur i zasad postępowania, jakie powin-

ni stosować przedsiębiorcy w przypadku pojawienia się wirusa w miejscu pracy. Mimo 

że pandemia trwa już pół roku, kwestia ta nie została jednoznacznie wyjaśniona. 

 

Należy rozszerzać testowanie na obecność koronawirusa finansowane z budżetu pań-

stwa. Im wcześniej i więcej wykrytych zakażeń, tym mniej kolejnych zachorowań i mniej 

zgonów. 
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Wnioskujemy o przeznaczenie części środków pomocowych na opracowanie i wdro-

żenie skutecznego systemu ochrony sanitarnej dla przedsiębiorstw na masową skalę. Rolą 

pracodawcy jest choćby wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej, tak aby pra-

cownicy przestrzegali zaleceń sanitarnych w miejscu pracy. Tyle, że obostrzenia w zakresie 

prowadzenia działalności ograniczają uzyskanie dochodu na utrzymanie działalności, a skąd 

dopiero na środki sanitarne. Utrudnia to samodyscyplinę i społeczną odpowiedzialność po-

zwalająca uniknąć głębokiego długotrwałego lockdownu, którego konsekwencją może być 

całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost 

bezrobocia. 

Sygnatariusze stanowiska deklarują gotowość do rozmów na tematy będące przedmio-

tem stanowiska. Kontakt w tej sprawie: 

 Wielkopolska Izba Budownictwa, 

 Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań, 

 e-mail office@wib.com.pl, 

 tel. +48-61-855-21-92. 

 

Poznań, dnia 18 listopada 2020 r. 

 

SYGNATARIUSZE STANOWISKA 

 

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski 

w Pile 

Grzegorz Marciniak 

PREZES 

https://igpw.pila.pl/ 

 
 

Izba Przemysłowo-Handlowa  

Południowej Wielkopolski 

Tomasz Adamek 

PREZES 

http://iphpw.pl/ 

 

 
 

mailto:office@wib.com.pl
https://igpw.pila.pl/
http://iphpw.pl/
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Konińska Izba Gospodarcza 

Roman Byczyk 

PREZES RADY KONIŃSKIEJ 

IZBY GOSPODARCZEJ 

http://www.kig.konin.pl/ 
 

 

 

Loża Wielkopolska BCC 

Zbyszko Pawlak 

KANCLERZ LOŻY  

WIELKOPOLSKIEJ BCC 

https://www.bcc.org.pl/loze-

regionalne/loza-wielkopolska/ 

 
 

 

 

Pleszewska Izba Gospodarcza 

Tadeusz Rak 

PREZES IZBY 

http://pig.pleszew.pl/ 

 

 
 

 
 

Polska Izba Importerów Eksporterów 

i Kooperacji 

Andrzej Łyko 

PREZES ZARZĄDU 

http://www.pcc.org.pl/ 

 

 
 

Pracodawcy RP Wielkopolska 

Tomasz Działyński 

PREZES 

https://wiph.pl/pracodawcy-rp/ 

 

 
 

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu 

Lidia Secler 

DYREKTOR 

www.rigkalisz.pl  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.kig.konin.pl/
https://www.bcc.org.pl/loze-regionalne/loza-wielkopolska/
https://www.bcc.org.pl/loze-regionalne/loza-wielkopolska/
http://pig.pleszew.pl/
http://www.pcc.org.pl/
https://wiph.pl/pracodawcy-rp/
http://www.rigkalisz.pl/
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Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa 

w Lesznie 

Tomasz Łasowski 

PREZES 

http://www.riph.pl/ 
 

 

 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego 

Śremski Ośrodek Wspierania  

Małej Przedsiębiorczości 

Adam Lewandowski 

PRZEWODNICZĄCY 

http://www.unia.srem.com.pl/ 

 

 

Wielkopolska Izba Budownictwa 

dr inż. Marek Szczęsny 

PREZYDENT 

https://wib.com.pl/  
 

Wielkopolska Izba  

Przemysłowo-Handlowa 

Wojciech Kruk 

PREZYDENT 

https://wiph.pl/ 

 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 

Jerzy Bartnik 

PREZES IZBY 

http://www.irpoznan.com.pl/ 

 

 
 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa 

Jerzy Stroński 

PRZEWODNICZĄCY RADY WOIIB 

http://www.woiib.org.pl/ 

 
 

http://www.riph.pl/
http://www.unia.srem.com.pl/
https://wib.com.pl/
https://wiph.pl/
http://www.irpoznan.com.pl/
http://www.woiib.org.pl/
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Wielkopolski Klub Kapitału 

Henryk Judkowiak 

PREZES 

https://wkk.poznan.pl/ 

 
 

 

 

 

Wielkopolski Związek  

Pracodawców Lewiatan 

Jacek Silski 

PREZYDENT 

http://wzp.org.pl/ 

 

 

 

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług 

Lesław Wiatrowski 

PREZES ZARZĄDU 

http://wzhiu.poznan.pl/  
 

 

Związek Przedsiębiorców  

i Pracodawców Wielkopolska 

Witold Solski 

PREZES ZARZĄDU 

http://zpp.poznan.pl/  

 

  

https://wkk.poznan.pl/
http://wzp.org.pl/
http://wzhiu.poznan.pl/
http://zpp.poznan.pl/
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Załącznik nr 2 

 

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW 

MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW 

Michał Dworczyk 

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/ 

BPRM.222.23.278.2020(2)MP 

 

Pan Jarosław GOWIN 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

Pan Tadeusz KOŚCIŃSKI 

Minister Finansów, Funduszy 

i Polityki Regionalnej 

Pan Adam NIEDZIELSKI 

Minister Zdrowia 

Szanowny Panie Premierze, 

Szanowni Panowie Ministrowie,  

w załączeniu przekazuję, według kompetencji, nadesłane do Prezesa Rady Ministrów 

stanowisko wielkopolskich organizacji gospodarczych w sprawie polskiej gospodarki 

w dobie koronawirusa, zawierające wnioski dotyczące wsparcia przedsiębiorców 

z różnych branż w kontekście ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią 

COVID-19. 

Z wyrazami szacunku 

wz. Rafał Siemianowski 

Podsekretarz Stanu 

Zastępca Szefa KPRM 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

Do wiadomości: 

Pan dr inż. Zenon Kierczyński, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa. 

 

  



REAKCJA NA STANOWISKO WIELKOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH W SPRAWIE 
POLSKIEJ GOSPODARKI W DOBIE KORONAWIRUSA – stan na dzieo 14 stycznia 2021 roku 

 

13 

Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

Załącznik nr 3 
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Załącznik nr 4 
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Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 6 
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Załącznik nr 7 

Temat do poruszenia na spotkaniu z minister Olgą Semeniuk 9 grudnia 2020 r. 
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Załącznik nr 8 
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Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
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Załącznik nr 9 

 

 
Treśd załącznika Materiał informacyjny dla przedstawicieli Wielkopolskich Organizacji Go-

spodarczych.docx poniżej. 

Szanowni Państwo, 

dogłębna analiza sprawy w różnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Rozwo-

ju, Pracy i Technologii (dalej: MRPiT) wykazała, że sprawa była poddawana już procedurze 

w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – przygotowana odpowiedź została 

przesłana do Państwa 25 listopada 2020 r. 

Ponadto, niektóre z obszarów poruszanych w stanowisku Wielkopolskich Organizacji 

Gospodarczych (dalej: stanowisko), wykraczają poza zakres kompetencyjny MRPiT i wydaje 

się, że zasadnym byłoby ich skierowanie do Polskiego Funduszu Rozwoju (dot. kontroli 

przedsiębiorstw oraz umorzeń subwencji udzielonych w ramach tarczy 1.0), Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska (dot. opłaty mocowej), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji (dot. stanu klęski żywiołowej), Ministerstwa Zdrowia (dot. szczepionek na COVID-19, 

testowania ludności na obecność koronawirusa na masową skalę, opracowania i wdrożeniu 

systemu ochrony sanitarnej dla przedsiębiorstw.), Ministerstwa Finansów (dot. podatków). 

Niezależnie od powyższego, proszę o przyjęcie niniejszego materiału informacyjnego, 

w poniższym zakresie. 

Płaca minimalna: 

Mając na uwadze ochronę osób najniżej wynagradzanych,  jak i sytuację gospodarczą, 

Rada Ministrów ustaliła minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. w kwocie 2 800 zł 
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(czyli wzrost o 200 zł) oraz minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilno-

prawnych w kwocie 18,30 zł (czyli wzrost o 1,30 zł).  

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 800 zł ozna-

cza wzrost w stosunku do roku bieżącego (2 600 zł) o 7,7% oraz relację do prognozowanego 

na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 53,2%. 

Corocznie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest przedmiotem negocjacji 

w Radzie Dialogu Społecznego. Propozycja płacy minimalnej jest ustalana w oparciu o pro-

gnozowane i faktyczne wielkości makroekonomiczne, w tym  m.in o prognozowany wskaźnik 

inflacji oraz PKB. 

W bieżącym troku, z uwagi na zmiany w harmonogramie prac nad budżetem państwa 

na 2021 r. (w związku z sytuacja pandemiczną) zmieniony został termin przekazania propo-

zycji do RDS (z 15 czerwca na 31 lipca br.) oraz skrócony został termin prowadzenia nego-

cjacji w ramach RDS (z 30  do 10 dni). 

W terminie ustawowym nie doszło do ww. uzgodnienia wysokości przyszłorocznego 

minimalnego wynagrodzenia, w związku z powyższym decyzję w tym zakresie podjęła Rada 

Ministrów (do 15 września br.).  

Ustalone przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej są analogiczne do wysokości zaproponowanych Radzie Dialo-

gu Społecznego do negocjacji.  

Mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej  

 Minimalne wynagrodzenie za pracę: 

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje coroczny wzrost wysoko-

ści minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywa-

ją się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale tego roku, gwarancja ta 

jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB. 

W przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozo-

wanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego (zastosowanie wskaźni-

ka weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązujące-

go w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym  a prognozowanym wzrostem cen 

w roku poprzednim).  

Sposób obliczenia minimalnego wynagrodzenia (MW) na 2021 r. (ustawowe minimum): 

MW w 2021 r.=(MW w 2020 r.)x(progn. na 2021 r. inflacja + 2/3 progn. na 2021r. real-

nego PKB)  

Przy obliczeniach MW na 2021 r. pominięty został wskaźnik weryfikacyjny. Wskaź-

nik ten stosowany jest w przypadku, gdy wystąpiłyby rozbieżności pomiędzy rzeczywistym 
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wzrostem cen w 2019r., a prognozowanym na 2019 r. W 2019 r. prognozowany i rzeczywisty 

wzrost cen  były na tym samym poziomie. 

 Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych: 

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę 

Sposób obliczenia minimalnej stawki godzinowej (MSG) na 2021 r.: 

MSG w 2021 r. = (MW 2021 r. / MW 2020 r.)* 17,00zł  

Zamrożenie MW 

Propozycje strony pracodawców zgłaszane podczas negocjacji – zamrozić wysokości MW na 

poziomie 2600 zł. 

Obecna ustawa nie daje takich możliwości legislacyjnych gdyż zakłada, że MW nie może 

wzrosnąć mniej niż prognozowany na dany rok wskaźnik inflacji, a dodatkowo o 2/3 PKB 

(gdy I kwartale roku w którym są prowadzone negocjacje MW jest niższe niż połowa wyna-

grodzenia przeciętnego).  

Praca zdalna: 

1) Obecny stan prawny 

Pierwsza tarcza antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-

nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła możliwość 

polecania pracownikom wykonywania pracy zdalnej, tj. wykonywania pracy określonej 

w  umowie o pracę, ale poza miejscem jej stałego wykonywania, przez czas oznaczony przez 

pracodawcę. Polecanie pracy zdalnej jest dopuszczalne w celu przeciwdziałania COVID-19, 

tj. aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się tej choroby.  

Praktyka stosowania przepisów o pracy zdalnej skłoniła do doprecyzowania zasad sto-

sowania przez pracodawców pracy zdalnej. Dlatego też przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 

2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 

w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) tj.  Tarczą 4.0.  wprowadzono kolej-

ne przepisy dotyczące pracy zdalnej do ww. ustawy z dnia 2 marca br. Regulacje wprowa-

dzone w tym zakresie stanowią m.in., że: 

 praca taka może zostać polecona tylko jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości 

techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy, 

 narzędzia i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę 

logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca, 

 przy wykonywaniu takiej pracy pracownik może używać narzędzi i materiałów nieza-

pewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to ochronę informacji 

poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa 

lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pra-
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codawcę na szkodę, 

 pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, 

 na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowa-

dzić ewidencję wykonanych czynności − w formie i z częstotliwością określoną w po-

leceniu pracodawcy. 

Przepisy umożliwiające wykonywanie pracy zdalnej pierwotnie miały obowiązywać 

do dnia 4 września br. Okres ten został jednak przedłużony − na cały okres obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz 

w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu (zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 24 

lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 

oraz niektórych innych ustaw). Zmiana ta weszła w życie z dniem 5 września 2020 r. Powyż-

sze rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracowników, jak i pracodaw-

ców, zwłaszcza w związku z niepewną sytuacją zawiązaną ze stanem epidemii.    

2) Prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej na stałe do przepisów Kodeksu pracy.  

W związku z dużym zainteresowaniem pracą zdalną oraz postulowaną możliwością jej 

kontynuowania także po odwołaniu stanu epidemii, podjęto prace legislacyjne mające na celu 

wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy.  

Praca zdalna w Kodeksie pracy będzie wykonywana w warunkach typowych, nie zaś 

w nadzwyczajnych, dlatego konieczna jest dyskusja i uzgodnienie – w drodze konsensusu – 

rozwiązań prawnych, które byłyby akceptowane przez stronę społeczną (związki zawodowe 

jak również organizacje pracodawców).  

W dniu 18 września br. resort pracy przekazał do RDS wstępny i roboczy projekt 

ustawy o zmiany ustawy - Kodeks pracy, zawierający propozycję uregulowania zagadnienia 

pracy zdalnej w Kodeksie pracy.  

Przepisy dotyczące pracy zdalnej miałyby zastąpić obecne przepisy Kodeksu pracy 

o telepracy, jednak w znacznym zakresie, będą opierały się na obowiązujących przepisach 

normujących telepracę. 

29 września 2020 r. odbyło się  posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy 

RDS, na którym strona rządowa zaprezentowała projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakre-

sie pracy zdalnej, a partnerzy społeczni przedstawili swoje wstępne opinie do tego projektu. 

Pan Przewodniczący H. Nakonieczny zaproponował by dalsze prace nad projektem były kon-

tynuowane w dialogu autonomicznym (tj. bez udziału strony rządowej, tylko w gronie przed-

stawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców). 

Obecnie oczekujemy na wypracowanie kompromisowych rozwiązań przez partnerów spo-

łecznych w dialogu autonomicznym, gdyż ostateczny wynik tych prac będzie stanowił wła-

ściwą bazę do podjęcia przez MRPiT oficjalnych prac legislacyjnych.  

Jednocześnie – w oczekiwaniu na rezultat prac w ramach RDS – analizujemy na bie-

żąco postulaty w tym zakresie z różnych środowisk zawodowych, które napływają do MRPiT.  

18 grudnia 2020 r. ma się odbyć kolejne posiedzenie Zespołu problemowego 

ds. prawa pracy RDS, którego celem jest kontynuacja dyskusji oraz próba wypracowania sta-

nowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie roboczego projektu zmiany 

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.175.0001423,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.175.0001423,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.175.0001423,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug-oraz-niektorych-innych-ustaw.html
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Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Na to spotkanie została zaproszona także strona rzą-

dowa (DPP).  

II. Elastyczna organizacja czasu pracy 

1) Drugą tarczą antykryzysową, tj. ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-

niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

wprowadzone zostały natomiast rozwiązania w zakresie uelastyczniania czasu pracy.   

Te rozwiązania mogą stosować tylko pracodawcy u których wystąpił określony 

w ustawie spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, i którzy co 

do zasady nie zalegają w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych (tj. zobowiązań podat-

kowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwaranto-

wanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca 

trzeciego kwartału 2019 r.). 

Pracodawca ma możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równo-

ważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu 

pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 

miesięcy.  

Takie porozumienie pracodawca może zawrzeć z organizacją związkową (organiza-

cjami związkowymi), a jeżeli takie u niego nie działają – z przedstawicielami pracowników, 

wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.   

W przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników 

z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym 

przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to mo-

że być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio 

dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi 

pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 

Ponadto, w ramach uelastycznienia czasu pracy wprowadzono dla pracodawców moż-

liwość ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin 

(w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpo-

czynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy 

co najmniej 35 godzin).  

2) Elastyczna organizacja czasu pracy w przepisach Kodeksu pracy 

Przepisy Kodeksu pracy już obecnie przewidują szereg instytucji w zakresie elastycznej 

organizacji czasu pracy, np. pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, ruchomy czas pracy, 

czy indywidualny rozkład czasu pracy. 

Natomiast w ramach wdrażania do polskiego porządku prawnego postanowień dyrek-

tywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158  z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej 

dyrektywę Rady 2010/18/UE będą rozważane kolejne rozwiązania w zakresie elastycznych 

form organizacji czasu pracy. Termin wdrożenia przepisów tej dyrektywy to dzień 2 sierpnia 
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2022 r. Obecnie jednak nie podjęto jeszcze decyzji, jakie konkretnie rozwiązania zostaną 

wprowadzone do Kodeksu pracy.  

III. Ograniczenia wymagań formalnych przy wprowadzaniu przestoju 

Przepisy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 

 o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 1086) – Tarcza 4.0.  pozwalają pracodawcy, u którego wystąpił spadek przycho-

dów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku  tym 

wystąpił (określony ustawowo) istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, na: 

1) obniżenie wymiaru etatu pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, 

z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za 

pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem; 

2) objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi obję-

temu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej 

niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia  

za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Te rozwiązania mogą być stosowane w okresie do 6 miesięcy od wystąpienia istotnego 

wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (chyba że pracodawca wcze-

śniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój eko-

nomiczny). 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżone-

go wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym z organizacją związkową 

(organizacjami związkowymi), a jeżeli takie u niego nie działają – z przedstawicielami pra-

cowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.   

Pracodawca, który zastosuje te rozwiązania, będzie mógł wystąpić o dofinansowanie 

z FGŚP do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli tylko spełni warunki do 

uzyskania takiego dofinansowania. 

W DPP nie są prowadzone prace związane z ograniczeniem wymagań formalnych przy 

wprowadzaniu przestoju. 

Tarcza branżowa: 

Sejm ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. 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, 

wprowadził między innymi nową formę wsparcia dla najbardziej dotkniętych obostrzeniami 

sanitarnymi branż gospodarki w formie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalność gospodarczej (art. 15zze
4
).  Ww. ustawa została podpisana przez Prezydenta 

15 grudnia br. 

O jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsię-

biorcy, prowadzący działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w 
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ustawie (wykaz poniżej), których przychód z działalności uległ obniżeniu. Dotacja będzie 

mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodar-

czej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.  

Wykaz kodów PKD branż objętych wsparciem: 

L.p. 

Kod 

PKD 
Nazwa kodu 

1.  47.71.Z 

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych skle-

pach 

2.  47.72.Z 

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach 

3.  47.81.Z  

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowa-

dzona na straganach i targowiskach 

4.  47.82.Z  

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona 

na straganach i targowiskach 

5.  47.89.Z 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach  

i targowiskach 

6.  49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 

7.  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

8.  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 

9.  56.21.Z 

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering) 

10.  56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

11.  56.30.Z  Przygotowywanie i podawanie napojów 

12.  59.11.Z 

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

13.  59.12.Z 

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo  

i programami telewizyjnymi 

14.  59.13.Z 

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

15.  59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

16.  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

17.  74.20.Z Działalność fotograficzna 

18.  77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
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19.  79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

20.  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

21.  85.51.Z 

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

i rekreacyjnych 

22.  85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

23.  85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 

24.  85.59.A Nauka języków obcych 

25.  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.  86.10.Z
1
 

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polega-

jącej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym 

rehabilitacji leczniczej 

27.  86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 

28.  86.90.D Działalność paramedyczna 

29.  90.01.Z 
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

30.  90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

31.  90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

32.  91.02.Z Działalność muzeów 

33.  93.11.Z Działalność obiektów sportowych 

34.  93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 

35.  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

36.  93.21.Z  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

37.  93.29.A 

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia  

i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych  

w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 

                                                           
1
 Należy zwrócid uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzieo 30.09.2020 r. działalnośd oznaczoną 

kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te 
podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 
świadczeo w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowisko-
wych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej. 
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38.  93.29.B 

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasy-

fikowana 

39.  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

40.  96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

41.  96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

i związanych z tym czasowych ograniczeń funkcjonowania określonych instytucji lub zakła-

dów pracy, Rząd przygotował pakiet specjalnych rozwiązań prawnych kierowanych do przed-

siębiorców zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-

kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in.: 

a) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wyna-

grodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych (art. 15zzb ustawy o COVID-

19), 

b) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców 

będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów go-

spodarczych (art. 15zzc ustawy o COVID-19), 

c) niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zzd ustawy o COVID-19), 

d) dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubez-

pieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następ-

stwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze ustawy o COVID-19). 

Ww. wsparcie jest udzielane na bieżąco przez powiatowe urzędy pracy. Pozwala ono 

pracodawcom utrzymać istniejące miejsca pracy, a co za tym idzie chroni pracowników przed 

utratą zatrudnienia i stanowi zabezpieczenie materialne na czas kryzysu, w jakim przyszło się 

zmierzyć polskiej i światowej gospodarce. 

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-

zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-

nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedłużyła 

możliwość udzielania ww. pomocy do dnia 30 czerwca 2021 r. 

W przypadku art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rada Ministrów może, w celu prze-

ciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres 

przysługiwania świadczenia mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epi-

demicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Na chwilę obecną taka decyzja 
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nie została podjęta. 

Jeżeli chodzi o kwestie tzw. możliwości podmiany pracowników, to na wstępie należy 

zwrócić uwagę, iż – co do zasady, w ramach instrumentu z art. 15zzb  w sytuacji gdy pracow-

nik zwolni się sam z pracy lub zostanie zwolniony dyscyplinarnie przedsiębiorca ma obowią-

zek poinformować PUP o zaistniałej sytuacji w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania 

informacji o jej wystąpieniu. Gdy zmiana danych wpływa na wysokość dofinansowania po-

wiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszo-

nych przez pracodawcę. Przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać dofinansowania za pozo-

stałych pracowników objętych umową.  

W ramach tej formy wsparcia nie ma obowiązku uzupełniania stanu zatrudnienia, 

niemniej jednak gdy przedsiębiorca zdecyduje się zatrudnić pracownika na miejsce osoby, 

która wypowiedziała umowę o pracę, została zwolniona na podstawie art. 52 k.p. lub wygasł 

jej stosunek pracy, wówczas przedsiębiorca nie musi zwracać do urzędu pracy otrzymanego 

dofinansowania (art. 15zzb ust 9a).  

Nie są planowane zmiany w kierunku rozszerzenia w/w katalogu o pracowników, któ-

rych rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie porozumienia stron. 

Impulsy dla gospodarki: 

Tempo odzyskiwania równowagi gospodarczej po pandemii będzie zależało od realizacji 

przedsięwzięć ukierunkowanych na różne sektory gospodarki. 

MRPiT na bieżąco pracuje nad stworzeniem wiązek projektów inwestycji i reform, które mo-

głyby otrzymać wsparcie z Instrumentu Odbudowy i Odporności. 

Instrument Odbudowy i Odporności postrzegamy, jako szansę nie tylko na odbudowanie go-

spodarki po kryzysie wywołanym pandemią. Możemy zyskać dużo więcej – nowoczesną, 

stabilną, zrównoważoną i konkurencyjną gospodarkę. Polska to jeden z największych 

beneficjentów (8,65% całej puli na dotacje, tj. ok. 23,06 mld euro środków bezzwrot-

nych).  

 Prace nad KPO toczą się w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (ko-

ordynacja MFiPR z wzmocnioną współpracą z MR). W prace zaangażowane są wszystkie 

resorty, regiony, interesariusze społeczni, gospodarczy oraz eksperci zewnętrzni.  

 Komitet koordynacyjny ds. polityki rozwoju 18 września przyjął: 1) matrycę KPO 

(czyli podstawowe założenia co do kierunków reform i inwestycji) oraz 2) kryteria 

oceny projektów. 

 Prace nad KPO toczą się w ramach 8 grup roboczych ds. oceny projektów do Krajowego 

Planu Odbudowy: Infrastruktura, Zdrowie, Transport, Energia i środowisko, Inno-

wacje, Społeczeństwo, Cyfryzacja, Spójność terytorialna (w każdej grupie + w grupie 

ds. koordynacji KPO jest przedstawiciel MR). MFiPR zaangażowało do współpracy 

tematycznych ekspertów zewnętrznych. 

 Projekty które spłynęły z resortów i regionów zostały ocenione oraz „opakowane” 

w wiązki projektowe i projekty parasolowe.  

 Rozpoczął się dialog techniczny z KE na temat reform w kluczowych obszarach: In-

nowacje, transformacja energetyczna i mobilność, rynek pracy i umiejętności w tym 
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system emerytalny i umiejętności cyfrowe), otoczenie biznesowe, polityka fiskalna, 

zdrowie i transformacja cyfrowa.   

 MRPiT prowadzi negocjacje projektu rozporządzenia o RRF. Zakończył się etap prac 

w Radzie UE. Czekamy na stanowisko Parlamentu Europejskiego by rozpocząć tzw. trilo-

gi. Legislacja ma się zakończyć w grudniu, tak aby RRF ruszył od stycznia 2021 r.  

 MRPiT ściśle współpracuje z MFiPR w wypracowaniu KPO nie tylko z uwagi potrzebę 

włączenia w KPO istotnych projektów z punktu widzenia MR, ale również z uwagi 

na rolę jaką odgrywa MR w procesie koordynacji polityki gospodarczej UE (MR jest 

koordynatorem Semestru europejskiego). MRPiT uczestniczy w spotkaniach grupy ko-

ordynacyjnej, przygotowali tzw. kompendium RRF i KPO które zostało rozesłane po gru-

pach roboczych, współpracowało przy wyborze matrycy KPO, opiniuje szereg projektów 

tworzonych w ramach KPO.  

 MRPiT stara się dbać o przepływ informacji w ramach resortu nt. postępów prac nad KPO 

(cykliczne spotkania z członkami grup roboczych z ramienia MRPiT). Przedstawiciele 

MRPiT są obecni we wszystkich grupach.  

 MRPiT na bieżąco ocenia projekty fiszek do KPO, które są proponowane przez departa-

menty, starając się udzielać niezbędnych wskazówek.  

Kluczowe inicjatywy MRPiT (w kontekście KPO): 

 Jednym z głównych elementów odbudowy gospodarki w sytuacji pokryzysowej jest: 

Nowoczesny rynek pracy 

Planowane jest usystematyzowanie regulacji dotyczących wykonywania pracy 

w formie pracy zdalnej, w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy osób, które mogą 

pracować w miejscu zamieszkania. Pozwoli to na łatwiejsze godzenie obowiązków rodzin-

nych (np. wychowanie dzieci) z pracą zawodową. W wymiarze szerszym poprawi respon-

sywność rynku pracy na zjawiska kryzysowe. 

Przewiduje się dalsze doskonalenie głównych instrumentów rynku pracy (np. porad-

nictwa zawodowego) i systemu wsparcia dla pracodawców w procesie poszukiwania pracow-

ników, stosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej oraz dosko-

nalenia metod pośrednictwa pracy 

Realizowane będą projekty związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych pra-

cowników, w tym w związku z digitalizacją procesów pracy (pracownicy PSZ, pracownicy 

administracji samorządowej i państwowej) projekty wspierające cyfrową transformację urzę-

dów pracy. 

Wsparciem reformy rynku pracy będą wybrane inicjatywy: 

(1) Wzrost aktywności zawodowej osób 50+ - aktywizacja osób dotychczas biernych 

zawodowo z wykorzystaniem inwestycji lokalnych, pomoc w podjęciu lub utrzymaniu 

aktywności zawodowej (praca najemna lub działalność gospodarcza) osobom, dla któ-

rych najważniejszą barierą w tym zakresie jest wiek, opracowanie propozycji, w tym 

legislacyjnych, w celu stworzenia zachęt do pełniejszego i racjonalnego wykorzysta-

nia zasobów pracy. 
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(2) Indywidualny Bon Szkoleniowy - na podnoszenie umiejętności w obszarach istot-

nych z punktu widzenia gospodarki (cyfryzacja, zielona gospodarka, usługi zdrowot-

ne/opiekuńcze). 

(3) Program Zatrudnienie +, mający na celu płynne zarządzanie podażą i popytem 

na pracę w poszczególnych sektorach. Przewiduje dofinansowanie przedsiębiorcy do 

wynagrodzenia pracownika lub wsparcie poszukującego pracy w okresie wypowie-

dzenia umowy o pracę planującego podjęcie działalności gospodarczej. 

(4) Staże (płatne) w firmach i organach administracji, dostarczających umiejętności nie-

zbędnych na zielonych i cyfrowych miejscach pracy. 

(5) One-stop-shop- system kompleksowego wsparcia osoby bezrobotnej lub nieaktywnej 

zawodowo, tj. udzielenie w jednym miejscu wsparcia z zakresu usług ochrony socjal-

nej, aktywizacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i zdrowot-

nego.  

 Jednym z istotnych wyzwań gospodarczych pozostaje zagwarantowanie stabilnym ram 

prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego prowadzone są inicjatywy: 

(1) Fundacja rodzinna  

Głównym celem projektu jest zapewnienie wielopokoleniowej sukcesji, w szczegól-

ności w przedsiębiorstwach. Pozwoli budować ład rodzinny i korporacyjny, oddzielając biz-

nes od spraw i konfliktów rodzinnych (zapewnić zachodnioeuropejskie standardy zarządzania 

majątkiem w rodzinie), akumulować i chronić polski kapitał (zatrzymać kapitał w kraju albo 

przekonać osoby, które przeniosły majątek do zagranicznych fundacji do powrotu). W rezul-

tacie przyczyni się do wsparcia działalności inwestycyjnej.  

Podstawowe założenia zostały opracowane po przeprowadzeniu prekonsultacji ze śro-

dowiskiem firm rodzinnych. Nowa osoba prawna (FR), która będzie gromadzić majątek ro-

dzinny i zarządzać nim, zgodnie z wolą fundatora, zapewniając środki dla beneficjentów. Be-

neficjentem będzie mogła zostać dowolna osoba fizyczna i organizacja pożytku publicznego 

(OPP). Do FR będzie można wnieść wszelkie aktywa, w tym środki pieniężne, papiery warto-

ściowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych. Wartość wnie-

sionego majątku powinna być adekwatna do wielkości zobowiązań wobec beneficjentów. W 

projekcie zawarto odstępstwa od generalnej zasady opodatkowania (19% otrzymanej korzy-

ści), które dotyczyć będą najbliższej rodziny fundatora, w przypadku której wykorzysta-

no zasady przewidziane w przypadku spadków i darowizn. 

(2) Polityka zakupowa państwa  

Zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych jest szczególnie istotne 

w okresie bieżących zakłóceń procesów gospodarczych (1/01/2021 – Prawo zamówień pu-

blicznych).  

Polityka zakupowa będzie upowszechniała nowe podejście do udzielania zamówień 

publicznych, które będzie koncentrowało się na optymalnym wykorzystaniu dostępnych pro-

cedur w celu nabycia najwyższej jakości dostaw, usług oraz robót budowlanych. Zwiększenie 

efektywności oraz konkurencyjności zamówień przyniesie wymierne korzyści dla zamawiają-

cych (np. oszczędności środków publicznych, lepsza jakość zamówień) oraz wykonawców 
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(np. popyt na zamówienia innowacyjne, odejście od prymatu kryterium najniższej ceny). 

Polityka zakupowa państwa będzie stanowiła instrument powiązania wydatków doko-

nywanych poprzez zamówienia publiczne z realizacją polityki oraz celów strategicznych pań-

stwa. Służy odejściu od postrzegania zamówień publicznych wyłącznie w kategoriach ściśle 

sformalizowanych procedur. Zamówienia publiczne mają stać się narzędziem wspierającym 

rozwój gospodarczy, wsparcie innowacyjności, realizowanie polityki społecznej. 

(3) Reforma planowania przestrzennego i strategicznego 

Celem jest przyjęcie przez większość gmin planów ogólnych do końca 2024 roku 

i udostępnienie ich mieszkańcom w formie cyfrowej. Zapewni to efektywne zarządzanie prze-

strzenią, w tym ograniczy presję urbanizacyjną na tereny zieleni, wesprze klimat inwestycyj-

ny, zapewni stabilne i jasne zasady dla inwestorów oraz usprawni dialog między samorządami 

i mieszkańcami poprzez zwiększenie roli konsultacji publicznych. Obecnie prace nad ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Reformie towarzyszyć powinno utworzenie Krajowego Funduszu Rewitalizacji po-

przez nowelizację ustawy o rewitalizacji oraz dokończenie programu Modelowej Rewitaliza-

cji Miast.  

Z kolei cyfryzacja procesu inwestycyjnego ma uprościć, ustandaryzować oraz zop-

tymalizować poszczególne etapy tego procesu, z wykorzystaniem m.in. dostępnych baz da-

nych prowadzonych przez różne podmioty oraz dostępnych technologii informatycznych 

i oprogramowania. Projekt obejmie budowę i utrzymanie systemu umożliwiającego monito-

rowanie istniejącego zagospodarowania przestrzennego, porównywanie istniejącego zagospo-

darowania z planowanym oraz obliczania wskaźników umożliwiających ocenę racjonalności 

gospodarowania przestrzenią. Rejestru Urbanistyczny ma zapewnić efektywny dostęp do ak-

tualnych, wiarygodnych i kompletnych danych i informacji dotyczących kształtowania i reali-

zacji polityki przestrzennej. 

 Jedną z przeszkód na drodze do sprawnego środowiska inwestycyjnego są niedobory 

terenów, które przygotowane są w sposób umożliwiający inwestowanie na ich obsza-

rach. Z tego powodu zamierzamy doinwestować: 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Polsce 

Działanie obejmie scalenie i wykup gruntów, uregulowanie kwestii technicznych 

i prawnych, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury oraz budowa powierzchni pro-

dukcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe, usługowe, ale także mieszkaniowe. 

Do końca roku możliwe jest przygotowanie listy potencjalnych terenów pod inwestycje, które 

w ramach projektu mogą być zrealizowane w terminie do lipca 2026 r. i tylko te tereny będą 

przygotowywane z uwagi na czas realizacji projektu. 

Projekt miałby być realizowany przez specjalne strefy ekonomiczne we współpracy 

z jednostkami samorządu terytorialnego. KE niejednokrotnie podkreślała konieczność po-

budzania inwestycji prywatnych, a ten projekt ma na celu przygotowanie terenów pod 

konkretnych inwestorów. Do końca roku powstanie lista potencjalnych terenów pod inwe-

stycje, które w ramach projektu mogą być zrealizowane w terminie do lipca 2026 r.  

Wyzwaniem są koszty inwestycji z tytułu wzrostu cen materiałów oraz robót budow-
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lanych, wydłużający się okres realizacji projektów inwestycyjnych m.in. z przyczyn admini-

stracyjnych, brak możliwości zaciągnięcia pożyczek przez gminy z uwagi na wysoki poziom 

zadłużenia. 

 Wychodząc naprzeciw trendom rozwoju gospodarczego niezbędna jest transformacja 

przemysłu  

Transformacja w kierunku nowej generacji działalności przemysłowej (4.0) bazuje 

na sieciach budowania wartości, które wykorzystują technologie cyfrowe, komunikacyjne 

i sztuczną inteligencję. Koncepcja Przemysłu Przyszłości oznacza przełomowe zmiany w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstw.  Zakres reformy obejmować będzie: (1) Powstanie Regio-

nalnych Ośrodków Wsparcia Innowacji Cyfrowych, skoncentrowanych na lokalnej im-

plementacji koncepcji Przemysłu Przyszłości w obszarach wskazanych w regionalnych inteli-

gentnych specjalizacjach (RIS); (2) Wsparcie firm w transformacji 4.0  (pool robotów, advan-

ced manufacturing, cloud manufacturing), w którym zakłada się stworzenie Parku Inteli-

gentnych Modułów Produkcyjnych w celu ułatwienia przedsiębiorstwom, dostępu do zaa-

wansowanych rozwiązań Przemysłu Przyszłości. Park dysponować będzie infrastrukturą de-

monstracyjno-testową, prowadzić przygotowanie kompetencyjne użytkowników i wsparcie 

aplikacyjne on-line. Użytkownik wypożyczać będzie  potrzebne moduły i  po zrealizowaniu 

zadania produkcyjnego zwracać moduły do Parku. Reguła dostępu do modułów „pay as you 

use”, pozwala minimalizować koszty inwestycyjne dotyczące rozwijania elastyczności pro-

dukcji. (3) Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych (obszar Śląska  

i Zachodniej Małopolski) umożliwi nowe zagospodarowanie przestrzeni i zastosowanie no-

woczesnych rozwiązań technologicznych przy ich ponownym projektowaniu (zgodnie z aktu-

alnymi trendami: automatyzacja, robotyzacja, internet rzeczy, rozwiązania proekologiczne) 

Inwestycje w technologie kosmiczne mogą być istotnym czynnikiem sprzyjającym 

wzmocnieniu innowacyjności gospodarki i przynoszą korzyści w krótkiej i w długiej perspek-

tywie. Wykorzystywanie przestrzeni kosmicznej, rozwój infrastruktury do prowadzenia prac 

B+R w zakresie technologii kosmicznych, finansowanie badań, testowanie środków wyno-

szenia, a także systemy analizy danych satelitarnych pozwalają na uzyskanie konkretnych 

informacji, innowacji i korzyści oferując jednocześnie wsparcie geopolityczne dla pokonania 

kryzysów krajowych czy europejskich. Znajdująca się w niej infrastruktura jest wykorzysty-

wana do różnych działań: obserwacji Ziemi, nawigacji, telekomunikacji, nauki i eksploracji, 

a technologie opracowane są jednocześnie motorem innowacji dla wielu dziedzin gospodarki. 

Działania przewidywane w tym zakresie w ramach reformy skupiać się będą na realizacji 

Krajowego Programu Kosmicznego i przyczynią się do budowy krajowych zdolności w za-

kresie autonomicznej obserwacji zjawisk i obiektów na terenie kraju i jego otoczeniu jak rów-

nież konsolidacji i rozbudowy segmentu naziemnego.  

Komponentami są (1) Ośrodek badawczy technologii kosmicznych i satelitarnych wy-

korzystujących rakiety suborbitalne - umożliwi dalszy rozwój polskiego sektora kosmicznego 

w kierunku rozwiązań ekologicznych, przy uniknięciu konieczności korzystania głównie 

z obiektów i know-how z zagranicy; (2) Satelitarny system obserwacji Ziemi - Projekt jest 

ukierunkowany na opracowanie technologii i urządzeń niezbędnych do budowy satelitarnego 

systemu optoelektronicznego obserwacji Ziemi w oparciu o platformy satelitarne klasy mikro 

oraz pozyskanie platform satelitarnych obrazujących w technologii radarowej.; (3) Polska 

rakieta suborbitalna pionowego startu i lądowania dla potrzeb programów naukowych oraz 
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świadczenia usług komercyjnych oraz (4) Rozbudowa Narodowego Segmentu Naziemnego - 

umożliwi wzrost wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby państwa i gospodarki. 

Zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w obszarach/sektorach klu-

czowych dla rozwoju polskiej gospodarki polegać będzie na realizacji dużych inwestycji pro-

dukcyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym, co  będzie prowadziło w krótkim okresie 

do zwiększenia liczby wprowadzanych w przedsiębiorstwach innowacji oraz tworzenia wyso-

kiej jakości miejsc pracy.  Wsparcie w ramach reformy zostanie skoncentrowane na przedsię-

biorstwach prowadzących działalność w obszarach określonych jako Krajowe Inteligentne 

Specjalizacje, w tym celu zostanie zweryfikowana i poddana aktualizacji (we współpracy 

z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi) lista Kra-

jowych Inteligentnych Specjalizacji.  

 Pandemia uwidoczniła konieczność stworzenia sprawnego zaplecza lekowego. Stad 

jednym z projektów jest: 

Wzmocnienie bezpieczeństwa lekowego  

Celem projektu jest zwiększenie krajowego bezpieczeństwa lekowego poprzez 

wsparcie branży farmaceutycznej w zakresie ustanowienia dodatkowych zdolności wy-

twórczych w obszarze aktywnych substancji farmaceutycznych (API), jak również w zakresie 

produkcji leków oraz wyrobów medycznych. Właścicielem projektu jest MRPiT, a zagad-

nienia związane z obszarem  refundacji czy prawa farmaceutycznego leżą w gestii MZ. 

Potencjalne ryzyka/wyzwania to konieczność wprowadzenia zmian regulacyjnych, 

głównie w obszarze dopłat do API oraz koszty – zbyt niski budżet projektu, aby odpowiednio 

wesprzeć wszystkie obszary(API, leki generyczne, biopodobne oraz wyroby medyczne). 

Na obecnym etapie prac konieczna jest współpraca z MZ w zakresie doszczegółowienia po-

trzeb ochrony zdrowia w obszarze produkcji leków oraz wybór realizatora projektu. 

 Wychodząc naprzeciw trendom związanym z gospodarką przyjazną środowisku planu-

jemy rozwijać następujące obszary: 

Technologie przyjazne środowisku i gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) 

Celem jest stworzenie rynku surowców wtórnych. Jest to kluczowe działanie ujęte 

w przyjętej przez rząd we wrześniu 2019 r. Mapie Drogowej Transformacji w kierunku go-

spodarki o obiegu zamkniętym.  

W ramach reformy przewidziany jest szereg działań umożliwiających przepływ odpa-

dów traktowanych jako surowce wtórne od wytwórcy odpadów do producenta, m. in.: stwo-

rzenie platformy wymiany surowców wtórnych, wsparcie dla jednostek naukowo-

badawczych, uczelni i parków technologicznych w obszarze technologii zagospodarowa-

nia surowców wtórnych.  

Największym wyzwaniem związanym z tym działaniem jest sprawne przeprowadzenie 

procesu legislacyjnego wydawania rozporządzeń o utracie statusu odpadów, a także obciąże-

nie wdrożeniowe instytucji odpowiedzialnych za program. 

 

Energetyka prosumencka i rozproszona 
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Stworzenie odpowiednich ram prawnych dla rozwoju, testowania i wdrażania 

nowych rozwiązań organizacyjnych i systemowych inwestycji w źródła OZE oraz nie-

zbędną infrastrukturę towarzyszącą w ramach tych modeli. 

Celem projektu Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne jest 

rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez wsparcie inwestycji społeczno-

ści energetycznych (w tym klastrów energii, spółdzielni energetycznych, zbiorowych poro-

zumień prosumentów oraz ewentualnych przyszłych form społeczności energetycznych) ze 

szczególnym uwzględnieniem roli samorządów. Wsparcie polegałoby na bezpośrednim dofi-

nansowaniu różnych źródeł OZE wraz niezbędną dokumentacją. Dodatkowo przewiduje się 

możliwość uzyskania dofinansowania do infrastruktury towarzyszącej OZE – w przypadku 

realizacji np. tzw. usług samobilansowania. Rozważane jest również rozszerzenie zakresu 

projektu o wsparcie przedinwestycyjne (doradztwo biznesowo-prawno-techniczne). Projekt 

miałby charakter konkursów/naborów w trybie konkurencyjnym. 

Wyzwaniem w przypadku tego działania jest konieczność tworzenia od podstaw na-

rzędzi prawnych dla lokalnych społeczności energetycznych. Potencjalnym zagrożeniem jest 

brak wystarczającej gotowości tych podmiotów do realizacji inwestycji. 

Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym – budownictwo wielorodzinne. 

Projekt dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie wieloro-

dzinnym będzie obejmował reformę istniejącego systemu finansowania mieszkalnictwa 

(  zakresie Funduszu Dopłat oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów). Konieczna bę-

dzie nowelizacja niektórych aktów prawnych oraz dostosowanie procedur w zakresie wymo-

gów wynikających z warunków udostępnienia środków europejskich w ramach Instrumentu 

na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Głównym problemem i ryzykiem, które może wpłynąć na powodzenie projektu jest 

obecnie brak przesądzenia na poziomie Komisji Europejskiej możliwości bezpośredniego 

zasilenia rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Dopłat 

ze środków UE. Projekt wiąże się z ryzykiem długotrwałych procedur legislacyjnych. 

 Sektorem, który w sposób szczególny odczuł skutki ograniczeń związanych z pandemia 

jest turystyka. 

Projekt ,,Polskie Uzdrowiska ku przyszłości – zmiana funkcjonowania gmin uzdrowi-

skowych. Rozwój uzdrowisk w kierunku wielofunkcyjności z nowymi produktami zdrowot-

nymi” to wsparcie kompleksowych przedsięwzięć, w szczególności tych o charakterze 

ponadregionalnym, inwestycji w spójną infrastrukturę produktów turystycznych. Inicja-

tywa obejmie budowę, modernizację, przebudowę, odtworzenie i udostępnienia turystom 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Obiekty te będą usytuowane w pobliżu miejsc cen-

nych pod względem przyrodniczym, czy kulturowym. Wsparcie inwestycyjne infrastruktury 

turystycznej obejmie ekologiczne rozwiązania (zielona infrastruktura, gospodarowanie odpa-

dami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Rozwój terenów zieleni uzdrowisko-

wej  stworzenie nowych atrakcji uzdrowiskowych. Podniesienie jakości usług uzdrowisko-

wych i zdrowotnych skierowanych bezpośrednio do osób dotkniętych skutkami pandemii, 

w tym pacjentów po przebytym COVID-19 kierowanych na leczenie uzdrowiskowe w zakre-

sie pulmonologii, kardiologii, neurologii i innych specjalizacji.   



REAKCJA NA STANOWISKO WIELKOPOLSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH W SPRAWIE 
POLSKIEJ GOSPODARKI W DOBIE KORONAWIRUSA – stan na dzieo 14 stycznia 2021 roku 

 

40 

Poznao, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Przygotował dr inż. Zenon Kierczyoski MBA. 

Wsparcie na rozwój otrzymają tereny (gminy) atrakcyjne uzdrowiskowo oraz 

funkcjonujące w nich podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabili-

tacji. 

Wyzwaniem w przypadku tych działań jest jak najszybsze wznowienie ruchu tury-

stycznego. Polska  jako kraj położony w środku Europy, dobrze skomunikowany, ma ogrom-

ną szansę zyskać na znaczeniu jako miejsce docelowe podróży turystycznych. 

Niezależnie od powyższego, MRPiT pracuje obecnie nad cyfryzacją procesu inwesty-

cyjnego. Spowoduje to usprawnienie procedur oraz ograniczy biurokrację. 

Program rządowy ,,Polski Inkubator Rzemiosła”: 

Horyzontalne ramy Programu rządowego ,,Polski Inkubator Rzemiosła” określa usta-

wa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiąca podstawowy instrument 

realizacji polityki państwa na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Ustawa określa m.in. zasady oraz formy współpracy organów administracji publicznej z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, a także 

obszary działalności pożytku publicznego tworzące sferę zadań publicznych. Wyznacza za-

tem w sensie formalnym podmiotowy i przedmiotowy zakres Programu, definiuje pojęcie 

działalności pożytku publicznego oraz wskazuje podmioty, które mogą ją prowadzić. Jedno-

cześnie wskazuje obszary, w jakich mogą być realizowane projekty finansowane z Programu 

oraz określa, kto może być realizatorem projektu. 

Ponadto, ,,Polski Inkubator Rzemiosła” to program rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 

4 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Będzie on bowiem służył wzmac-

nianiu i rozwojowi kapitału społecznego przez inicjowanie i wspieranie zachowań prospo-

łecznych we wspólnotach lokalnych oraz budowanie i umacnianie struktur społeczeństwa 

obywatelskiego.  

Zadanie, o którym mowa powyżej będzie realizowane w dwóch etapach, na podstawie 

otwartych konkursów wniosków: I etap został zaplanowany na I kwartał 2021 r. Środki finan-

sowe zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Będzie to dodatkowy instrument wspar-

cia podczas pandemii COVID-19, skierowany do organizacji rzemieślniczych. II etap zadania, 

będzie miał charakter ciągły. W ramach zaplanowanych środków finansowych, będą wydat-

kowane m.in. na rozwój instytucjonalny oraz stypendia, kierowane do młodocianych pracow-

ników. 
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Załącznik nr 10 

 
Witam serdecznie,  

 

zgodnie z poranną rozmową informuję, że maila otrzymałam. Pozostaję w stałym kontakcie z pracow-

nikami Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy zajmują się analizą i przygotowywa-

niem odpowiedzi na pisma kierowane przez przedstawicieli Wielkopolskich Organizacji Gospodar-

czych. Jako, że materiał przygotowywany przeze mnie, we współpracy z kilkoma departamentami 

MRPiT, na prośbę Pani Minister O. Semeniuk, po wideokonferencji, która odbyła się 9 grudnia br., 

traktujemy go jako materiał roboczy, dodatkowy, pomocniczy.  
W związku z powyższym, nie został on opatrzony podpisami.  

 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zapraszam do kontaktu.  

 

Pozdrawiam,  
Kamila Król  
   
główny specjalista  
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych  
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  
tel. 411 97 25  
tel. kom. 532 516 376  
Kamila.Krol@mrpit.gov.pl  
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia  

 

  

mailto:Kamila.Krol@mrpit.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia
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Załącznik nr 11 
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Załącznik nr 12 
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