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Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z 10 maja br. w sprawie wymagań stawianym podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą (fundacje i stowarzyszenia) w postępowaniach 

o udzielenie wsparcia przeznaczonego dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią COVID-

19 oraz w sprawie wniosku o podjęcie prac legislacyjnych w tym zakresie, przedstawiam 

poniżej stanowisko.

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. 

Odnosząc się do kwestii wsparcia organizacji pozarządowych z tarczy branżowej (ustawa 

z dnia 9 grudnia 2020 r.) należy podkreślić, że w zamierzeniu ustawodawcy adresatem 

przepisów są przede wszystkim przedsiębiorcy, których istotną funkcjonowania jest 

prowadzenie działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe mogą oczywiście 

prowadzić działalność gospodarczą. Najczęściej nie jest to jednak dla nich działalność 

podstawowa – ma raczej charakter uzupełniający i służy pozyskiwaniu środków 

finansowych na prowadzenie działalności statutowej. 
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Pomoc przewidziana w tarczy branżowej jest natomiast skierowana, co do zasady, do 

przedsiębiorców1, którzy najbardziej bezpośrednio i w sposób najbardziej dotkliwy odczuli 

skutki wprowadzonych obostrzeń i zakazów. 

Zwracam jednocześnie uwagę, że w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej 

PFR przekazano dotychczas przedsiębiorcom i pracownikom pomoc o wartości ponad 

216 mld złotych, co stanowi ponad 9 % polskiego PKB. Jest to bezprecedensowy transfer 

środków publicznych do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Trzeba mieć zatem na uwadze, że każda dodatkowa pomoc musi być szczegółowo 

analizowana pod kątem możliwości budżetowych państwa i mieć pozytywną opinię 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Kończąc, uprzejmie informuję, że decyzja co do modyfikowania systemu wsparcia nie 

może być jednostronnym rozstrzygnięciem resortu rozwoju – który kierunkowo popiera 

działania pomocowe – lecz wiąże się z rozstrzygnięciem kolegialnym, wymagającym 

uzgodnienia na poziomie całego rządu. W tym kontekście należy dodać, że organem 

właściwym w zakresie działu zabezpieczenie społeczne, który to dział obejmuje m.in. 

sprawy ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej, jest Minister Rodziny 

i Polityki Społecznej. 

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

1 w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
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