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Pan
Jan Gogolewski
Prezes Zarządu
Związek Rzemiosła Polskiego

Dotyczy: Wystąpienia dotyczącego bieżących obostrzeń gospodarczych dla sektora 
rzemiosła w związku z epidemią COVID-19

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z pismem z 2 listopada 2020 r. (NS/267/2020), dotyczącym aktualnych 

obostrzeń epidemicznych dla działalności gospodarczej, pragnę podkreślić, że 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii analizuje na bieżąco wpływ epidemii COVID-19 

zarówno na gospodarkę krajową, jak i na jej sektor rzemiosła.

Wspólnie z przedsiębiorcami, przedstawicielami branż, urzędami i instytucjami na bieżąco 

pracujemy nad wprowadzeniem najbardziej skutecznych rozwiązań, uwzględniających 

położenie poszczególnych branż, w tym także gastronomicznej.

W obliczu drugiej fali epidemii rząd podjął działania mające na celu udzielenie pomocy 

przedsiębiorcom, którzy szczególnie odczuli jej skutki.

Obecnie w Sejmie RP procedowany jest projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który przewiduje 

dla wybranych gałęzi gospodarki, w tym branży gastronomicznej, m.in. następujące 

rozwiązania pomocowe:

1. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek ZUS za wszystkich 

zatrudnionych pracowników za listopad 2020 r., jeżeli przychód z działalności 

w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co 

najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,
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2. prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód 

z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy 

co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio 

w październiku albo listopadzie 2019 r.,

3. bezzwrotną dotację w wysokości 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli 

przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy 

co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio 

w październiku albo listopadzie 2019 r.,

4. pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność 

zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za miesiące X, XI, 

XII będzie przesunięta o pół roku.

Ponadto rząd wydłuży możliwość skorzystania z już funkcjonujących form pomocy. 

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy 

odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania 

do wynagrodzeń, mikropożyczek i postojowego.

Rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które pomogą uratować polskie 

przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Szacujemy, że tzw. Tarcza Branżowa pomoże ok. 200 

tys. firm oraz 372 tys. pracowników.

Ponadto informuję, że w chwili obecnej rząd nie planuje dalszych obostrzeń dla branży 

beauty (fryzjerskiej i kosmetycznej).

Od 7 do 29 listopada nowe obostrzenia będą obowiązywały dla kin i teatrów, galerii 

i instytucji kultury, które będą zamknięte. W tym terminie obiekty hotelarskie będą 

dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe.

W galeriach handlowych będą mogły być otwarte jedynie wybrane kategorie sklepów: 

artykuły spożywcze, kosmetyczne, budowlane, prasa, produkty dla zwierząt, środki 

czystości, oraz apteki.

W odniesieniu do poruszonego przez Pana Prezesa problemu dotyczącego praktycznej 

nauki zawodu w czasie obowiązywania obostrzeń, warto zauważyć, że w okresie od 9 do 

29 listopada, nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy młodociani pracownicy, dla których 

pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (§ 10 ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).
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Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy 

u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację 

epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że staramy się, by ograniczenia epidemiczne były 

możliwie jak najmniej dotkliwe dla rzemieślników, oferując przedsiębiorstwom wsparcie 

rządowe.

Jesteśmy otwarci na postulaty i propozycje, uwagi i opinie Związku Rzemiosła Polskiego, 

które są na bieżąco analizowane i w miarę możliwości konkretyzowane w procesie 

tworzenia nowych rozwiązań legislacyjnych.

Z poważaniem 
Olga Semeniuk
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Sprawę prowadzi: Wiesław Choiński

E-mail: Wieslaw.Choinski@mr.gov.pl

Telefon: 22 411 95 72
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