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Dotyczy: pismo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie utworzenie Tarczy ochronnej dla branży celnej 
niwelującej skutki finansowe ponoszone przez branżę w wyniku wojny na Ukrainie

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie utworzenie Tarczy ochronnej dla branży 

celnej niwelującej skutki finansowe ponoszone przez branżę w wyniku wojny na Ukrainie proszę 

o przyjęcie poniższych informacji, pozostających w kompetencji Ministerstwa Rozwoju 

i Technologii (MRIT).

Pragnę zapewnić, że MRIT niezmiennie podejmuje działania mające na celu wsparcie firm 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Poniżej przedstawiam bieżący katalog działań podejmowanych 

w celu wsparcia przedsiębiorców.

Na przeciwdziałanie upadłościom i likwidacji przedsiębiorców ukierunkowane są instrumenty 

finansowe z opracowanej w MRiT ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej 

w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298). Ustawa uzupełnia 

dotychczasową pomoc państwa związaną z pandemią i następuje po instrumentach określonych 

w tarczy antykryzysowej, umożliwiając zgodnie z wytycznymi KE (2014/C 249/01) udzielenie 

pomocy publicznej przedsiębiorcom (głównie małym i średnim, a wyjątkowo także dużym), którzy 

są niewypłacalni albo zagrożeni likwidacją lub upadłością, niezależnie od źródła ich problemów. 

Pomoc ta ma formę zwrotnej pomocy finansowej wspierającej działania naprawcze 

w przedsiębiorstwie posiadającym potencjał rozwojowy, które znalazło się w sytuacji kryzysowej. 

Wsparcie jest finansowane z budżetu państwa w wysokości 120 mln zł rocznie na pomoc 
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i 50 mln zł rocznie na pokrycie ulg w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej. Pomoc dla 

jednego przedsiębiorcy może wynieść maksymalnie 10 mln euro. Pomocy udziela Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. wykonując zadanie powierzone przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Wskazana wyżej ustawa przewiduje trzy rodzaje pomocy: pomoc na ratowanie (pożyczka na maks. 

6 miesięcy), tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne (pożyczka na maks. 18 miesięcy – tzw. mała 

restrukturyzacja) i pomoc na restrukturyzację (maks. na 10 lat, rożne formy: pożyczka, objecie 

obligacji, wejścia kapitałowe lub ulga w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej). MŚP mogą 

skorzystać ze wszystkich rodzajów pomocy, duże przedsiębiorstwa – z pomocy na ratowanie i na 

restrukturyzację. Czas realizacji instrumentów pomocowych został przewidziany na okres od 

2020 r. do końca 2029 r., przy czym pożyczki udzielane na okres do 10 lat, więc realnie ostatnie 

spłaty nastąpią̨ w 2039 r. Nabór wniosków trwa i ma charakter ciągły. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii tworzy kolejną edycję Polityki Nowej Szansy, która będzie 

zawierać, m.in. obecne już w polskim systemie instrumenty, tj. System Wczesnego Ostrzegania 

(SWO) czy Nowy Start (programy realizowane przez PARP), a także wykonywane przez ARP zadania 

wynikające z ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji 

przedsiębiorców. W dokumencie tym znajdzie się również implementacja Dyrektywy 2019/1023 

w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających 

skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia długów. 

Ponadto uprzejmie informuję, że bieżącym wsparciem przedsiębiorczości i aktywizacją zawodową 

zajmują się przede wszystkim instytucje rozwoju Grupy PFR oraz właściwe urzędy pracy. Wsparcie 

może być udzielone przedsiębiorcy w różnych formach, np. w postaci szkoleń, finansowania czy 

umorzenia odsetek ZUS. Aby móc ubiegać się o wsparcie należy spełnić warunki lub cele danego 

programu pomocowego. Do warunków lub celów programu mogą należeć, np. status osoby 

bezrobotnej, innowacyjny produkt, cyfryzacja firmy czy trudna sytuacja finansowa i rodzinna – 

w przypadku umorzenia należności ZUS.

Informacje na temat programów dofinansowania działalności prowadzonych przez urzędy pracy

dostępne są na stronach: https://www.praca.gov.pl  lub https://zielonalinia.gov.pl/

Natomiast z ofertą Grupy PFR można się zapoznać się na stronie: https://pfr.pl/ bądź na stronach 

poszczególnych instytucji rozwoju. Do Grupy PFR należą, m.in. Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Agencja Rozwoju Przemysłu 

(ARP).
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BGK oferuje, m.in. kredyty obrotowe lub inwestycyjne, system gwarancji i poręczeń, w tym 

gwarancje de minimis na zabezpieczenie spłaty kredytu do 80% kwoty kredytu. Ponadto w związku 

z epidemią Covid-19, w ramach Pakietu pomocy BGK, są systematycznie uruchamiane 

nieoprocentowane pożyczki płynnościowe POIR dla MŚP, które umożliwiają sfinansowanie 

wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności 

finansowej. Aktualnie BGK jest w trakcie wyboru instytucji finansujących. Informacje o programach 

BGK dostępne są na stronie: https://www.bgk.pl/

Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem preferencyjnego finansowania 

oferowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej, mogą skorzystać z pomocy Krajowego Punktu 

Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK). Punkt 

informuje o wszystkich programach UE, w tym obejmujących instrumenty finansowe dla 

przedsiębiorców. Informacje na temat zasad wsparcia w ramach programów unijnych dostępne są 

na stronie: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/

Informacje na temat możliwości dofinansowania działalności gospodarczej znajdują się również 

w serwisie informacyjno-usługowym https://www.biznes.gov.pl/pl, który przeznaczony jest dla 

osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą.

Na koniec pragnę podkreślić, że na bieżąco analizujemy sytuację przedsiębiorców. Ostateczne 

decyzje w sprawie  wsparcia dla firm są̨ podejmowane kolegialnie przez całą Radę Ministrów. 

Wpływ na decyzję ma stan finansów publicznych oraz bieżąca sytuacja gospodarcza w kraju.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Paluch
dyrektor departamentu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
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