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Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo Wlkp.OIA/208/2021 z 25 stycznia 2021 r., które Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii otrzymało z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pismo 

Wlkp.OIA/103/2021 z 14 stycznia 2021 r. otrzymane z Biura Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców w sprawie rozszerzenia tarczy antykryzysowej 6.0 o podmioty, które 

w ramach działalności gospodarczej prowadzą apteki (PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna 

wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), proszę 

o przyjęcie poniższych wyjaśnień będących w kompetencji MRPiT.

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 185 mld złotych. Kwota ta, 

po uwzględnieniu najnowszych form wsparcia, stanowi już ok. 9% rocznego PKB Polski. 

Pod tym względem Polska jest jednym z europejskich liderów. Pomoc stanowi 

bezprecedensowy transfer środków publicznych do przedsiębiorców znajdujących się w 

trudnej sytuacji. Zatem każda dodatkowa pomoc musi być szczegółowo analizowana pod 

kątem możliwości budżetowych państwa i mieć pozytywną opinię Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej.
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Ze wspomnianych powyżej rozwiązać skorzystać mogły wszystkie przedsiębiorstwa, 

niezależnie od branży. Nadal istnieje możliwość skorzystania z części instrumentów 

z tarczy antykryzysowej uchwalonej na wiosnę br. Wśród nich nadal aktywne są, m.in. 

środki z Pakietu BGK, takie jak dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak 

i już zaciągniętych, czy gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu, a także środki 

z właściwych urzędów pracy dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich nie skorzystali.

Ponadto aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej 

z odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty należności z tytułu składek 

do ZUS. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie bez konieczności 

ponoszenia dodatkowych opłat. Innym rozwiązaniem jest odstąpienie ZUS od pobierania 

odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Na wniosek przedsiębiorcy 

ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje 

się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

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 bezpośrednio dotknięte zakazami lub znacznymi ograniczeniami 

w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wśród kodów PKD objętych instrumentami 

pomocowymi nie przewidziano kodu PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów 

farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Na koniec chciałbym podkreślić, że w zależności od rozwoju sytuacji, prowadzonych analiz 

i stanu finansów publicznych nie wykluczamy zmian w zakresie dostępnych instrumentów 

pomocowych.

Z poważaniem 
Zbigniew Wojciechowski 
zastępca dyrektora departamentu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
1. Dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny Biuro Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców.
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