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Pan Jarosław Gowin 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

Szanowny Panie Premierze   
Związek Rzemiosła Polskiego działając w imieniu rzemieślników prowadzących działalność w 
kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zwraca się o pilne usprawnienie i 
zmodyfikowanie systemu informatycznego za pośrednictwem, którego  w ramach programu 
„Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, ZUS przekazuje do 
PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia ze wszystkich okresów wymaganych do ustalenia 
średniego zatrudnienia.  
Dane dotyczące stanu zatrudnienia - ZUS przekazuje w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę 
etatów, liczbę współpracowników i według określonych kryteriów, w których nie uwzględniono 
wyłączenia z liczby zatrudnionych/ubezpieczonych pracowników młodocianych 
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 
Zgodnie z art. 7 ust. 3  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców [Dz. U. z 2021 r. 
poz. 162] do liczby zatrudnionych pracowników ustalonej dla definicji: mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw nie wlicza się pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 
Rzemieślnicy składając, w ramach w/w programu wnioski o udzielenie subwencji finansowej 
ustalili stan zatrudnienia wyłączając pracowników młodocianych, co dodatkowo jest uzasadnione 
także tym, że pracownik młodociany zatrudniony w celu nauki zawodu jedynie 2 lub 3 dni w 
tygodniu przebywa u pracodawcy pozostały czas spędza w szkole branżowej I stopnia: w okresie 
pandemii kilkakrotnie na podstawie decyzji ministra edukacji (podejmowanych w trybie 
nadzwyczajnym) i z mocy ustawy  młodociani pracownicy byli kilkakrotnie zwalniani z 
obowiązku świadczenia pracy; w okresie tego zwolnienia pracodawca nie miał obowiązku 
wypłacania wynagrodzeń pracownikom młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe.   
Naturalną przesłanką nie zaliczania pracowników młodocianych do liczby zatrudnionych są 
zapisy art. 31zo, ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz. U. z 2020 r. poz.1842 ze zm.], na podstawie których 
pracodawcy ustalając liczbę ubezpieczonych nie uwzględniają ubezpieczonych będących 
pracownikami młodocianymi.   
System przekazywania danych z ZUS do PFR nie uwzględnia wskazanej ustawowej definicji 
odnośnie kategorii przedsiębiorstw, dotyczącej wyłączenia z liczby zatrudnionych  pracowników 
młodocianych co powoduje, że składane obecnie wnioski rzemieślników ubiegających się o 
umorzenie subwencji finansowej udzielonej w ramach w/w  programu rządowego realizowanego 
pod auspicjami Polskiego Funduszu Rozwoju  zawierają rozbieżne dane w tymi, które ZUS 
przekazuje do PFR. To z kolei prowadzi do niekorzystnych dla pracodawców decyzji. 
Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się o podjęcie pilnych działań, aby usunąć wady systemu i 
jednocześnie nie dopuścić do niesłusznych decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu 
subwencji finansowej. 
                                             Z wyrazami szacunku    

 Prezes  

                                                                                                       
                                                                                                    Jan Gogolewski  
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