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Pan

Adam Abramowicz

Rzecznik

Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dotyczy: Wniosku firmy Drewand sp. z o.o. o włączenie kodu PKD 16.23.Z. do pomocy 

z tytułu Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Szanowny Panie Rzeczniku,

dziękujemy za przekazanie pisma Pani Wandy Pachuckiej, Prezes Zarządu firmy 

Drewand, z wnioskiem o włączenie producentów pozostałych wyrobów stolarskich 

i ciesielskich dla budownictwa do pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Głos 

przedsiębiorców jest dla nas niezwykle ważny, a sprawny kontakt pomiędzy obywatelami 

a Ministerstwem traktujemy priorytetowo.

Pragnę zapewnić, że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców 

w dobie pandemii COVID-19. Od początku pandemii stale prowadzone są 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 wzajemnie się uzupełniają i razem tworzą 

odpowiedź Rządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej 

kryzysem.

Lista branż, w których działają przedsiębiorcy mogący wnioskować o pomoc z Programu 

powstała w oparciu o liczne analizy i opinie. Punktem wyjścia dla prac nad listą kodów było 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Kody zostały dobrane na podstawie analiz 
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branż szczególnie dotkniętych kryzysem, w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców 

wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji 

Tarczy 1.0. Niemniej, zmuszony jestem poinformować, że obecnie nie toczą się prace nad 

zmianami dotyczącymi warunków uczestnictwa w rządowym programie wsparcia – 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Mikro, Małych i Średnich Firm. 

Jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii staramy się uwzględniać ograniczenia 

finansowe, które wpływają na ostateczny kształt proponowanych przez nas instrumentów 

pomocowych. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek musimy projektować rozwiązania 

dostosowane do skutków kolejnych fal pandemii COVID-19. 

Podstawowym zadaniem programów pomocowych jest przede wszystkim ochrona miejsc 

pracy. Dlatego też adresujemy wsparcie finansowe w pierwszej kolejności do tych 

przedsiębiorców, którzy szczególnie odczuli skutki gospodarcze pandemii i są zagrożeni 

utratą płynności finansowej i w konsekwencji zwolnień pracowników. Stąd też konieczność 

przyjęcia przez nas pewnych ograniczeń formalnych. 

Jednym z tego przykładów w przypadku Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest obowiązek 

prowadzenia działalności związanej z jednym z 54 kodów PKD, które kwalifikują firmę 

do ubiegania się o pomoc finansową. 

Sytuacja epidemiczna spowodowana negatywnymi następstwami koronawirusa COVID-19 

jest sytuacją szczególną, a aktualnie zachodzące procesy społeczno-gospodarcze 

w Polsce mają charakter dynamiczny. Rząd zmuszony jest do podejmowania 

odpowiednich działań w celu pomocy dla gospodarki, a w szczególności dla konkretnych 

branż i przedsiębiorców, którzy najbardziej ucierpieli na skutek pandemii. Wachlarz 

instrumentów pomocowych jest szeroki, niemniej jednak ograniczenia finansowe 

nie pozwalają na przyznanie pomocy ogólnej, dla wszystkich przedsiębiorców. Stąd też 

konieczność ograniczenia niektórych instrumentów do konkretnych branż.

Informuję, że Ministerstwo dostrzega podniesione problemy, niemniej do tej pory 

w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom 

i pracownikom pomoc o wartości ponad 185 mld złotych, co stanowi istotne wyzwanie 

dla finansów publicznych. Kolejne formy pomocy, muszą być dostosowane do możliwości 

Skarbu Państwa oraz potrzeb społeczno-ekonomicznych polskiej gospodarki 

i społeczeństwa.

Podejmując decyzję o przyjęciu Programu Rada Ministrów ważyła słuszne interesy 

uczestników obrotu gospodarczego oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa. 
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Konieczne jest prowadzenie świadomej długoterminowej polityki wsparcia polskiej 

gospodarki, która musi brać pod uwagę możliwości finansów publicznych oraz fakt, 

że sytuacja pandemiczna zapewne będzie się nadal utrzymywać w najbliższych 

miesiącach. W związku z tym nie ma niestety możliwości bezpośredniego objęcia 

wszystkich przedsiębiorców wsparciem, tak jak było to w przypadku pierwszej odsłony 

Tarczy Antykryzysowej wiosną ubiegłego roku. 

Zwracam również uwagę, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią 

COVID-19, w dalszym ciągu mogą skorzystać z innych dostępnych środków wsparcia 

z Tarczy Antykryzysowej. 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). Więcej informacji 

można uzyskać pod adresem internetowym: https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-

przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk.

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.

W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych. Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej podatnicy mogą wystąpić 

do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku 

w postaci (1.) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty; 

(2.) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami 

za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; (3.) 

umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty 

prolongacyjnej – na wskazanych w przepisach warunkach. Ponadto zostały wprowadzone 

inne ułatwienia podatkowe dla firm, np. możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu 

za 2019 r.

Zapewniam, że pozostajemy stale otwarcie na dialog z przedsiębiorcami i obywatelami – 

wszystkie postulaty i propozycje dotyczące dostępnych źródeł wsparcia są katalogowane 

i agregowane w celu ich wykorzystania w ramach projektowanych zmian.
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Jako Ministerstwo staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania. Szereg 

zgłoszonych przez przedsiębiorców postulatów zostało już uwzględnionych w ramach 

kolejnych ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dalsze działania będą podejmowane 

na podstawie wniosków z funkcjonowania dotychczas wdrożonych rozwiązań.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Grzegorz Piechowiak
Sekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
1. Pani Wanda Pachucka, Prezes Zarządu firmy Drewand sp. z o.o.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

