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Dotyczy: pisma z dnia 29 października 2020 roku, w sprawie objęcia Tarczą
Antykryzysową branży vendingowej.

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 29 października 2020 roku, które zostało wysłane do
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), w sprawie objęcia Tarczą
Antykryzysową branży vendingowej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Kierownictwo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dokłada wszelkich starań, aby
branże, które zostały szczególnie dotknięte skutkami pandemii były objęte pomocą
państwa. Zdajemy sobie także sprawę w jak trudnej sytuacji znalazły się firmy z branży
vendingowej. Pragniemy zapewnić, że płynące ze strony przedsiębiorców spostrzeżenia
stanowią dla nas ważny głos podczas trwających prac legislacyjnych.
MRPiT analizuje na bieżąco wpływ ograniczeń wynikających z epidemii zarówno na całą
polską gospodarkę, jak i na poszczególne sektory. Razem z przedsiębiorcami,
przedstawicielami branż, urzędami i instytucjami pracujemy nad tym, aby wprowadzane
rozwiązania były jak najbardziej skuteczne oraz uwzględniały położenie poszczególnych
branż.
W obliczu drugiej fali epidemii koronawirusa rząd podjął działania mające na celu pomoc
szczególnie
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skutki
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pandemii.

Przygotowaliśmy rozwiązania, mające wesprzeć firmy, aby mogły zachować swoją
płynność finansową i ochronić miejsca pracy. Projekt ustawy dotyczący zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych przewiduje dla wybranych branż m.in.:
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.,
2. prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód
uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. z działalności gospodarczej 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.
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Sejmu: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=190148C193AE4308C1
25860D006F964D.
Z uwagi na etap prac ostateczny kształt i zakres projektu, w tym lista kodów PKD
uprawniających do wsparcia, może jeszcze ulec zmianie. Ponadto rząd pracuje nad
kolejnymi narzędziami. Ich ostateczny kształt będzie zależał m.in. od ustaleń z Komisją
Europejską. Wśród zapowiedzianych instrumentów na szczególną uwagę zasługuje:
1. dofinansowanie do zatrudnienia w branżach objętych restrykcjami z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
2. dofinansowanie kosztów stałych – jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami nie
będą wystarczające do pokrycia kosztów stałych; przedsiębiorca będzie mógł otrzymać
dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30% w porównaniu do
poprzedniego roku;
3. umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – jest to rozwiązanie dla
przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor
nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, będzie mogła
zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% rok do roku;
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4. pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę na
6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm.

Z poważaniem
Zbigniew Wojciechowski
zastępca dyrektora departamentu
[podpisano elektronicznie]
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