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Dotyczy: odpowiedzi na pismo dotyczące umorzeń w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2021 r., skierowane do pana Premiera
Jarosława

Gowina,

z

prośbą

o

umożliwienie

szerszej

grupie

przedsiębiorców

poszkodowanych w wyniku pandemii Covid-19, skorzystania z całkowitego umorzenia
subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 przedstawiam następujące
stanowisko Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Lista branż, w których działają przedsiębiorcy mogący aktualnie ubiegać się o umorzenie
subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 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 branż szczególnie dotkniętych
kryzysem, w odpowiedzi na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach
oraz w oparciu o doświadczenia wyniesione z realizacji Tarczy 1.0.
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 205 mld złotych, co stanowi istotne wyzwanie
dla finansów publicznych. Kolejne formy pomocy, muszą być dostosowane do możliwości
Skarbu

Państwa

oraz

potrzeb

społeczno-ekonomicznych

polskiej

i społeczeństwa.
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gospodarki

Podejmując decyzję o przyjęciu Programu Rada Ministrów ważyła słuszne interesy
uczestników obrotu gospodarczego oraz możliwości finansowe Skarbu Państwa.
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.
Pragnę dodać, że katalog prowadzonych przez rząd działań antykryzysowych jest szeroki
i

stale

ewoluuje,

i społeczeństwa.

aby

Część

możliwie
programów

najefektywniej
została

już

odpowiadać

potrzebom

zakończona

(jak

np.

rynku
Tarcza

Finansowa PFR i Tarcza Finansowa PFR 2.0), zaś inne pozostają nadal aktywne.
Pełen

katalog

aktualnych

narzędzi

pomocowych

znajduje

się

pod

adresem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.
Przedłużający

się

okres

obowiązywania

obostrzeń

w

prowadzeniu

działalności

gospodarczej spowodował wprowadzenie zmian w zasadach wsparcia wybranych branż
w ramach Tarczy branżowej. Wielu przedsiębiorców może aktualnie wnioskować
o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej 9.0. Szczegółowe informacje na ten temat
dostępne są pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chceprzestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-branzowa-wsparcie-dla-wybranych-branz.
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.
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
Łukasz Gałczyński
Zastępca Dyrektora Departamentu
[podpisano elektronicznie]
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