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Pani Zofia Witkowska
Wicestarosta Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

dotyczy: pisma Starostwa Powiatowego z dnia 10 listopada br. z prośbą o ponowne 

przeanalizowanie ograniczenia zamknięcia firm z branży gastronomicznej oraz restauracji.

Szanowna Pani Starosto,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 listopada br. z prośbą o ponowne przeanalizowanie 

ograniczenia zamknięcia firm z branży gastronomicznej oraz restauracji, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższych wyjaśnień, pozostających w kompetencji Ministerstwa Rozwoju, 

Pracy i Technologii (MRPiT).

Chciałbym podkreślić, iż czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych zakresów 

działalności przedsiębiorców wynikają z faktu, iż na terytorium RP został ogłoszony stan 

epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z wprowadzonym 

stanem epidemii rząd podjął określone działania zapobiegawcze mające na celu 

ograniczenie do minimum kontaktów z innymi osobami oraz czasowe zawieszenie form 

aktywności publicznej i gospodarczej.

Z uwagi na rosnącą liczbę nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 rząd podjął 

decyzję o zaostrzeniu dotychczasowych ograniczeń. Ryzyko rozprzestrzeniania się̨ wirusa 

SARS- CoV-2 w obiektach użyteczności publicznej związane jest przede wszystkim z ich 

jednoczasowym odwiedzaniem oraz z przebywaniem w nich użytkowników, wśród których 

mogą̨ znajdować́ się̨ osoby zainfekowane, lecz niewykazujące objawów klinicznych 

choroby. 
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Celem rozwiązań́ zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 

roku (Dz. U. 1758 z późn. zm.) jest ograniczenie rozprzestrzeniania się̨ wirusa SARS-CoV-

2 wśród osób korzystających oraz osób pracujących w tego typu obiektach.

Obecna sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 przysporzyła wielu przedsiębiorcom, 

z branży gastronomicznej, restauratorskiej, weselnej, hotelarskiej i innych, ogromnych 

trudności. MRPiT ma świadomość problemów przedsiębiorców dotkniętych kryzysem. 

Rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców i podejmuje prace 

mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym.

Chciałbym podkreślić, że w obliczu drugiej fali epidemii koronawirusa rząd podjął działania 

mające na celu pomoc szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy najmocniej odczuli skutki 

pandemii. Pracujemy nad rozwiązaniami mającymi wesprzeć firmy z najbardziej 

zagrożonych branż w tym trudnym dla nich czasie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk 704) przewiduje dla wybranych branż, 

następujące środki pomocowe:

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 

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.,

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.,

4. pracownicy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność 

zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za X, XI, XII będzie 

przesunięta o pół roku.
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Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie. Ostateczny kształt ustawy, w tym 

lista branż objętych wsparciem, będzie znana po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Ponadto rząd pracuje nad kolejnymi narzędziami. Ich ostateczny, finalny 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,

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 
z up. Ministra

Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1396168.4178222.3065065

Nazwa dokumentu MRPiT odpowiedz samorzad pow. ostrzeszowskiego.pdf

Tytuł dokumentu MRPiT odpowiedz samorzad pow. ostrzeszowskiego

Sygnatura dokumentu DMP-II.053.68.2020

Data dokumentu 19.11.2020

Skrót dokumentu 5821D2E83AC0AB701EEF928D98BD7F1D1FD22662

Wersja dokumentu 1.7

Data podpisu 19.11.2020 17:24:14

Podpisane przez Marek Niedużak; MPiT Podsekretarz Stanu

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
EZD 3.100.1.1.34874

Data wydruku: 20.11.2020
Autor wydruku: Cieciura-Wrzeszcz Monika (ekspert)


		2020-11-19T16:24:14+0000
	Marek Niedużak; MPiT




