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Zbigniew Koniusz 

Przewodniczący Wojewódzkiej  

Rady Dialogu Społecznego  

W Kielcach  

 

Szanowny Panie Przewodniczący,  

Europejskie społeczeństwo i gospodarka stanęły przed olbrzymim wyzwaniem spowodowanym 

pandemią wirusa SARS-CoV-2. Zagrożenie zdrowotne szybko przekształciło się w potężne 

zagrożenie dla stabilności przedsiębiorstw i miejsc pracy. Na skutek zerwanych łańcuchów 

dostaw, restrykcji sanitarnych i zmniejszonego popytu, doszło do największej od 100 lat recesji. 

Dotyka ona wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę. Aby zapobiec masowym 

upadłościom przedsiębiorstw i wzrostowi bezrobocia, ta bezprecedensowa sytuacja wymaga 

działań antykryzysowych, zakrojonych na szeroką skalę. Jednym z nich jest wsparcie dla dużych 

przedsiębiorstw, które wciąż pozostają poza systemem pomocy Tarczy Finansowej Polskiego 

Funduszu Rozwoju.  

9 kwietnia 2020 r. premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki przedstawił rządowy program 

ratunkowy dla polskiej gospodarki, nazywany Tarczą Finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Program jest przeznaczony dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. W obliczu 

recesji o olbrzymiej skali był on bardzo oczekiwany przez polskich przedsiębiorców i ich 

pracowników. 15 kwietnia 2020 r. polski rząd wystąpił o zgodę na pomoc publiczną do Komisji 

Europejskiej w ramach programu Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych 

Firm. 

W naszej ocenie konieczne jest zapewnienie pilnej akceptacji rządowego programu Tarczy 

Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Mówimy bowiem o niepewności 

tysięcy firm, milionów pracowników oraz ich rodzin. 

Pozostałe postulaty Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan: 

➢ Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju (subwencje): 
• Wykluczenie z możliwości otrzymania pomocy przedsiębiorstw, które na dzień 

31.12.2019 miały zawarły układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem 

otrzymania subwencji przez MSP w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR jest niezaleganie na 

dzień 31 grudnia 2019 w opłacaniu składek na ZUS. Kryterium to jest sprawdzane poprzez 

algorytm. Jeśli saldo na koncie przedsiębiorstwa na ten dzień 31.12.2019 nie wynosiło dokładnie 

0,00 zł, firma taka nie otrzyma subwencji, wniosek zostanie odrzucony. Tym samym z pomocy 

wyklucza się rzeszę przedsiębiorstw, które działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

(Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1778, z późn. zm.; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 

459, z późn. zm.), zawarły z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny, a powstałe  

w przeszłości zaległości spłacały regularnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.  



 

 

Przedsiębiorstwa takie nie posiadały zaległości względem ZUS, o czym zaświadcza sam urząd 

wystawiając dokument o niezaleganiu z opłacaniem składek. Zaświadczenie jest uznawane przy 

ubieganiu się o kredyt lub dotację, pozwala także na przystąpienie do przetargu w trybie prawa 

zamówień publicznych. Niestety system weryfikacji kryterium stworzony na potrzeby Tarczy 

Finansowej PFR, takiej możliwości nie przewidział - weryfikowany jest wyłącznie stan salda 

przedsiębiorstwa względem ZUS na dzień 31.12.2020. Wykluczenie z pomocy w obecnej, 

wyjątkowej sytuacji przedsiębiorstw, które wychodząc z problemów, skorzystały z dostępnych  

i wynikających z przepisów prawa rozwiązań jest w naszej ocenie niedopuszczalne i wymaga 

szybkiej reakcji ze strony Ustawodawcy.  

• Sposób kwalifikacji do grupy firm małych, średnich i dużych uwzględniający powiązania 

w obrębie grup kapitałowych. Kryterium eliminuje wiele przedsiębiorstw w ubieganiu się o 

subwencje. Przedsiębiorstwa, które płacą podatki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tworzą tu 

miejsca pracy, nie transferują dywidendy poza RP podlegają zgodnie z założeniami Tarczy 

Finansowej regulacjom, które stosowane były dotychczas w pozyskiwaniu środków unijnych 

(projekty rozwojowe, celowe, branżowe itp). Tymczasem oczywiste jest, że przeciwdziałanie 

gospodarczym skutkom pandemii poprzez pomoc przedsiębiorstwom jest sytuacją odmienną od 

pozyskiwania przez firmę dodatkowych funduszy np. na inwestycje czy rozwój. W przypadkach 

wyjątkowych jakim jest z pewnością aktualna pandemia, jej skutkami dotknięte są całe struktury 

kapitałowe, stąd w naszej ocenie kryterium powyższe należy zweryfikować.  

Pozostałe uwagi/postulaty:  

• Zajęcia środków pomocowych z Tarczy Antykryzysowej na poczet zaległości 

podatkowych.  Środki pomocowe z Tarczy Antykryzysowej są zajmowane przez urząd skarbowy 

na poczet zaległych wierzytelności (np. pożyczka 5 tys zł – przelew z odpowiednim tytułem: 

COVID-19). Banki godzą się na zajęcie środków przez urząd skarbowy informując, że ochronie 

podlegają tylko środki przekazane w ramach Tarczy Finansowej (Polskiego Funduszu Rozwoju), 

a nie Tarczy Antykryzysowej. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie i czytelny 

komunikat dla przedsiębiorstw na jakich zasadach środki z Tarczy Antykryzysowej mogą być 

zajmowane. Sytuacja powyższa jest bowiem całkowicie sprzeczna z intencją Ustawodawcy, która 

jasno wskazuje na ochronę miejsc pracy i w drugiej kolejności, utrzymanie płynności finansowej 

przedsiębiorstwa.  

• Tarcza Antykryzysowa, a pomoc publiczna. Konieczne jest na potrzeby 

przedsiębiorstw stworzenie precyzyjnej listy dostępnych form wsparcia ze wskazaniem, które 

stanowią pomoc publiczną wraz ze sposobem jej wyliczenia (np. zwolnienia ze składek ZUS, 

odroczenia podatków, poręczenia BGK itp.). Przedsiębiorstwa muszą wiedzieć o obowiązujących 

je limitach, aby w gąszczu przepisów nie narażać się na dalsze problemy (tym bardziej, że nawet w 

przypadku środków na ochronę miejsc pracy występuje dwojakość: środki z WUP (40+40+20) 

nie są objęte limitem pomocy publicznej, a te pochodzące od Starosty są).   

 



 

 

W tym miejscu apeluję także o włączenie w schematy pomocowe Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych średnich i dużych przedsiębiorców, które z jednej strony są kluczowe dla 

zachowania wielu miejsc pracy w regionie, a z drugiej są ważnym klientem MSP, a od ich kondycji 

i siły nabywczej zależy wiele innych podmiotów w łańcuchu dostaw. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Banasik 

 

Prezes Zarządu 

Świętokrzyskiego Związku 

Pracodawców Prywatnych 

 


