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Komentarz ZPP ws. propozycji uzależnienia pomocy dla firm dotkniętych  

pandemią od spadku obrotów 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera propozycję uzależnienia pomocy dla firm dotkniętych 

pandemią od co najmniej 70% spadku obrotów, zamiast przyjmowania kryterium kodu PKD. Uważamy, że 

taka formuła przydzielania pomocy umożliwi wsparcie faktycznie potrzebujących podmiotów, bez 

konieczności każdorazowego ustalania szczegółowej listy branż i sektorów objętych projektowanymi 

instrumentami. 

Analizując skuteczność prowadzonych w czasie drugiej fali epidemii programów pomocowych można 

dostrzec, że kody PKD nie pozwalają zidentyfikować wszystkich firm dotkniętych gospodarczymi skutkami 

pandemii koronawirusa. Lista kodów PKD nie obejmuje szerokiego gremium przedsiębiorstw, które, choć 

nie zostały objęte bezpośrednim zakazem prowadzenia działalności, to dotkliwie odczuwają skutki 

obostrzeń, ponieważ ich działalność znajduje się w przestrzeniach objętych restrykcjami lub jest ściśle 

powiązana z przedsiębiorstwami zamkniętymi. Jako jeden z wielu przykładów można przywołać tutaj 

działalność przedsiębiorstw wynajmujących wyposażenie na targi, konferencje oraz imprezy masowe. W 

związku z zamknięciem branży eventowej wynajmujący sprzęt odnotowują blisko 100-procentowe spadki 

obrotów. Mimo to, kod PKD 77.39 obejmujący wynajem dóbr materialnych nie został przewidziany w 

rządowych programach pomocowych.  

Wykorzystywanie kodów PKD jako kryterium decydującego o przyznawaniu pomocy finansowej pociąga 

za sobą również inne komplikacje. Lista kodów PKD objętych pomocą jest w sposób oczywisty 

przedmiotem każdorazowych konsultacji i negocjacji. Dopisywanie kodów PKD wydłuża i utrudnia proces 

przyznawania pomocy, co pociąga za sobą negatywne skutki dla przedsiębiorców oczekujących na szybką 

pomoc. Co więcej, niezależnie od wyników powyższych rozmów, nie sposób jest wyeliminować ryzyka 

pominięcia jakiejś grupy firm odnotowującej wysokie spadki przychodów w związku z epidemią. Przedmiot 

prowadzonej działalności wyrażony kodem PKD okazuje się niejednokrotnie kryterium niewystarczającym 

by skutecznie identyfikować firmy faktycznie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii. 

Mając powyższe na uwadze, popieramy sformułowany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

apel o zrezygnowanie z korzystania z listy kodów PKD jako kryterium decydującego o przyznawaniu 

pomocy dla przedsiębiorców na rzecz wprowadzenia kryterium spadku obrotów np. o 70 proc. 

Podtrzymujemy również nasze stanowisko, zgodnie z którym należy natychmiast otworzyć pozostałe 

sektory gospodarki z zastosowaniem odpowiednich środków sanitarnych oraz odstąpić od nakładania 

nowych danin na przedsiębiorców borykających się ze skutkami kryzysu.  


