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Dotyczy: pisma z dnia 31 marca 2021 r.

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2021 r., przekazane do resortu rozwoju, pracy 

i technologii dnia 21 kwietnia ]2021 r., w sprawie interpretacji przepisów ustawy 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 (dalej: „Tarcza 

branżowa”) i rozporządzeń z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz 26 lutego 2021 r. wydanych 

przez Radę Ministrów na podstawie delegacji ustawowych, które przewiduje Tarcza 

branżowa, uprzejmie proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

Głównym celem polskiego rządu jest m.in. dotarcie do branż najbardziej potrzebujących 

pomocy, jak również również udzielenie wsparcia w sposób przemyślany i sprawny. 

Aby w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią 

COVID-19 udało się osiągnąć dobre wyniki gospodarcze niezbędne było stworzenie 

systemu udzielania sprawnej pomocy finansowej, jednocześnie mającego przy tym swoje 

naturalne ograniczenia. Kluczowe stało się oparcie na zebranych i publicznych danych, 

bowiem procedura udzielania formy wsparcia nie mogła doprowadzić do paraliżu instytucji 

odpowiedzialnych za obsługę instrumentów wsparcia. W związku z powyższym, tzw. 

Tarcza antykryzysowa przewiduje, że ustalenie rodzaju przeważającej działalności według 

kodów PKD następuje na podstawie informacji zawartych w publicznym rejestrze – bazie 

REGON. 

Należy podkreślić, że Tarcza branżowa została wniesiona do Sejmu RP, jako projekt 

poselski, co oznacza, że to Parlament RP ostatecznie decydował o kształcie przyjętych 
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rozwiązań. Ostateczny kształt wprowadzonych rozwiązań nie jest więc zależny od 

jednostronnej decyzji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Resort analizuje wszelkie zgłaszane propozycje. W wyniku przeprowadzonych analiz oraz 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w nowelizacji rozporządzenia 

pomocowego Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. datę badania kodu PKD 

przeważającej działalności danego podmiotu w rejestrze REGON przesunięto z dnia 30 

listopada 2020 r. na dzień 31 marca 2021 r. Dzięki temu, przedsiębiorcy, którzy prowadzą 

działalność w branżach objętych wsparciem, a którzy spóźnili się z dokonaniem zmian 

w systemie, uzyskają możliwość wystąpienia o pomoc.  

Zwracam jednocześnie uwagę, że do tej pory, w ramach instrumentów pomocowych, na 

pomoc przedsiębiorcom przeznaczono kwotę ponad 211 mld zł. Środki te stanowią około 

10% naszego PKB, co jest trzecim najlepszym wynikiem wśród krajów Unii Europejskiej 

(w zakresie skali wsparcia w stosunku do wielkości gospodarki).

Natomiast z aktualnych danych z rejestru CEIDG wynika, że obecnie jest 2,554 mln 

aktywnych działalności gospodarczych, a liczba ta systematycznie rośnie. Warto dodać, że 

to więcej niż 11 marca 2020 r., czyli w dniu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego 

związanego z COVID-19, oraz więcej niż na początku 2020 r. (stan na 1-2 stycznia), kiedy 

to liczba działalności gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG wynosiła 2,460 mln.

Polski rząd nieustannie bada oraz analizuje sytuację. Niewykluczone, że w przyszłości 

dokona zmian w niektórych mechanizmach udzielania wsparcia, jakie przewiduje tzw. 

Tarcza antykryzysowa. Zależy to jednak od dalszego rozwoju sytuacji. Dodatkowo, proszę 

mieć na uwadze, że ewentualne zmiany będą miały formę rozstrzygnięć organu 

kolegialnego, jakim jest Rada Ministrów. Kluczowe znaczenie w tym obszarze ma 

natomiast głos Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, którego zadaniem jest 

dbanie o właściwy stan polskich finansów publicznych.  

Podkreślenia wymaga, że rząd dostrzega ciężką sytuację różnych branż, zwłaszcza tych, 

których bezpośrednio dotykają obostrzenia wprowadzane w ramach walki z COVID-19. 

Zapewniamy, że prowadzimy stały monitoring sytuacji i zapoznajemy się ze wszelkimi 

zgłoszonymi aspektami, za które dziękujemy. 

Z poważaniem 
Andrzej Guzowski
Zastępca Dyrektora Departamentu
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