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Dotyczy: objęcia tarczą antykryzysową branży protetyki słuchu

Szanowny Prezesie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18 listopada 2020 r. skierowane do Pana Jarosława 

Gowina, Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o podjęcie działań 

związanych z udzieleniem pomocy dla branży protetyki słuchu uprzejmie dziękuję za 

przesłany apel.

Aktualnie zostały podjęte działania mające na celu rozszerzenie dotychczas dostępnej 

pomocy. W dniu 19 listopada br. Sejm uchwalił tzw. Tarczę Branżową – ustawę o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Ustawa została przekazana do rozpatrzenia przez Senat. Na obecnym 

etapie ustawa przewiduje szereg regulacji, z których najistotniejsze to:

 zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres 

od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. z możliwością przedłużenia na 

kolejne miesiące,

 jednorazowe dodatkowe świadczenia postojowe – dla osób, które na dzień 30 

września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z 

możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,

 dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 

5 tys. zł.,

 dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące.
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Z treścią ww. ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu: 

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/704_u.htm . Ostateczne brzmienie ustawy, w tym 

finalna lista branż objętych wsparciem, będzie znana dopiero po zakończeniu całego 

procesu legislacyjnego.

Informuję rownież, że w nowelizacji znalazł się przepis umożliwiający Radzie Ministrów 

wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z których przedsiębiorcy mogą 

skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu 

wsparcia.

Chciałbym podkreślić, że nie będą to jedyne propozycje dla przedsiębiorców. 

W odpowiedzi na skutki gospodarcze drugiej fali pandemii Rząd pracuje nad kolejnymi 

narzędziami. Ich konkretny kształt będzie zależał m. in. od ustaleń z Komisją Europejską, 

ale spośród zapowiedzianych instrumentów zwracam szczególną uwagę na:

1. 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 z poprzednim rokiem;

2. 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;

3. 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 upoważnienia
Zbigniew Wojciechowski
zastępca dyrektora departamentu
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