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Szanowni Państwo,   

Niniejsze pismo jest głosem przedsiębiorców, wykluczonych z Tarczy 6.0 i Tarczy 

Finansowej PFR 2.0. Pandemia doprowadziła nas do utraty płynności finansowej, 

jesteśmy w dramatycznych sytuacjach, a ich szczątkowy zarys pokazują indywidualne 

historie, które przedkładamy. Naszą nadzieją są słowa Pana Premiera Mateusza 

Morawieckiego  „Przeznaczymy na kolejne wsparcie naszych przedsiębiorców 35 

miliardów złotych. Nikogo nie zostawimy bez pomocy" . To drugie zdanie to nasza 

ostatnia deska ratunku! Pełni lęku, bezsilni i zrezygnowani, jeszcze staramy się 

wierzyć, że to zdanie niebawem zostanie wdrożone w życie, poprzez akceptację 4 

Postulatów Petycji w sprawie dostępu do Tarczy 6.0 i 2.0  dla przedsiębiorców 

wykluczonych z programów pomocowych. 

 

 



Postulat 1 

Kody PKD nie miały znaczenia do września 2020r, to we wrześniu ich ranga urosła do 

„być albo nie być” - otrzymuję wsparcie czy zostałem wykluczony. Nerwowe  wręcz 

desperackie  działania przedsiębiorców i przetasowania kodami PKD pokazują  jak 

rzeczywistość covidowa wpłynęła na rotację w CEIDG i KRS.   

Kody PKD nie są przejrzyste, pod tym samym kodem PKD można prowadzić różne 

działalności, w różnych miejscach. Ten fakt jasno obrazuje załącznik TABELA- pod 

różnymi kodami prowadzimy sklepiki szkolne, punkty sprzedaży w galeriach 

handlowych, zdarza się, że kody nawet nie sugerują, tego czym zajmuje się firma.  W 

niejednoznacznych przypadkach z doborem kodu PKD do naszej branży, przed 

podjęciem decyzji zawsze konsultujemy się z urzędnikiem a nawet z Głównym 

Urzędem Statystycznym. Trudnych decyzji NIGDY Przedsiębiorca nie podejmuje sam, 

co nie jest adekwatne do ponoszenia odpowiedzialności.  

Kody PKD służyły do celów statystycznych, Przedsiębiorca nie przywiązywał wagi do 

kolejności ich zapisów. Dysponujemy również przypadkami, w których to urzędnicy 

nadawali numerycznej kolejności zgłoszonych działów (KRS) czy PKD (CEIDG) , które 

finalnie zostały zapisane w porządku od najmniejszego do największego, co zmieniło 

PKD wiodące. 

Tragiczny finał ma nasza nieuwaga, a wręcz skupienie jej całej na bezsprzecznym celu 

każdego Przedsiębiorcy, czyli takim prowadzeniu biznesu, aby generował on jak 

najwyższe możliwe przychody, aby się rozwijał, czego skutkiem jest zwiększanie 

zatrudnienia i inwestowanie.  Zostaliśmy wykluczeni ze wsparcia  za  błędy systemu 

jak również niekompetentne doradztwo urzędników.  

 

Postulat 2 

Jesteśmy w dramatycznej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią SARS-Cov-2, 

pozostawieni bez wparcia  Tarczy 6.0 i Tarczy finansowej PFR 2.0. Zostaliśmy bez 

środków do regulowania kosztów stałych, składek ZUS, wynagrodzeń Pracowników, 

rat kredytowych czy leasingowych itd. Pozostawieni „sami sobie”, bez pomocy, 

obciążeni odpowiedzialnością za  rodziny, naszych pracowników, z którymi w małych 

firmach łączy nas nie tylko praca, a także więź emocjonalna. Stajemy przed 

dylematem czy i jak ich zwolnić? Jeżeli zredukujemy zatrudnienie zostaniemy 

zobligowani do zwrócenia pomocy uzyskanej z Tarczy PFR 1.0, skąd mielibyśmy wziąć 

na to pieniądze? Jeżeli utrzymamy zatrudnienie, to skąd mamy wziąć pieniądze na 

wypłatę wynagrodzeń skoro nie zarabiamy, a często nie generujemy ŻADNYCH 

przychodów. To tylko zarys decyzji jakie musi w obecnych czasach podejmować 

Przedsiębiorca. Mamy pozamykane miejsca pracy, ale zobowiązania z nami pozostały. 

Nie mamy szans na wsparcie finansowe z banków, bo przestaliśmy być wiarygodnymi 



kredytobiorcami. Zaciskamy sobie pętle na szyi korzystając z finansowania 

pozabankowego, kredyt spłacamy kredytem…   

Wielu z nas, skorzystało z tej określanej mianem korzystnej formy zatrudnienia- 

samozatrudnienia,  czyli w tej pandemicznej rzeczywistości nie mamy środków do 

życia, a  nasze małe biznesy są rzucane na zagładę. Jesteśmy zobligowani regulować 

czynsze za wynajem np. wyspy w galerii, miejsca na sklepik szkolny, punktu na 

basenie czy miejsca na rynku z pamiątkami. Nasz budżet nie pozwala nam regulować 

tych zobowiązań, a na zwolnienie z tych opłat nie ma najmniejszych szans, bo galeria 

płaci podatki, bo właściciel nieruchomości, w której wynajmujemy punkt nie został 

zwolniony z opłat. Mamy świadomość, że brak regulowania czynszu będzie powodem 

wypowiedzenia umowy najmu, a to jest jednoznaczne z zamknięciem naszej 

działalności, często prowadzonej wiele lat.   

Uwadze umknął kolejny fakt, że łańcuch dostaw został przerwany, jeżeli nie ma 

odbiorcy detalicznego, punkt detaliczny jest zamknięty,  to w hurcie nie ma popytu. 

Jest jednak dość zasadnicza różnica- wybrane punkty sprzedaży detalicznej otrzymały 

wsparcie, a hurt został zapomniany. Jeżeli wprowadzono zakaz imprez czyli targów, 

konferencji, szeroko pojętych spotkań integracyjnych w tym wesel, to nie funkcjonują 

wypożyczalnie sprzętu gastronomicznego, firmy dekoratorskie, konsultanci ślubni a 

kwiaciarnie generują spadki przychodów itd.  

Obligatoryjnie pomoc powinna być kierowana do działalności, których miejsca pracy 

typu Galerie Handlowe, szkoły zostały zamknięte. Nie ma znaczenia czy 

przedsiębiorca sprzedawał tam zabawki czy odzież, on nie ma wstępu na teren swojej 

pracy. 

Mamy świadomość, że budżet państwa jest ograniczony, ale  jest dalece 

niesprawiedliwe i krzywdzące udzielanie pomocy firmom, których spadek 

wynosi 30%, a pomijanie tych, którzy odnotowują spadki 70-90%.  Prosimy, aby 

wesprzeć tych, którzy ocierają się o ogłoszenie upadłości,  a jako osoby fizyczne są 

również zagrożone utratą majątku prywatnego. Skala tego problemu, ludzi będących 

na granicy bankructwa jest bardzo duża, a opis ich indywidualnych dramatów 

załączamy do pisma. W trakcie epidemii jak mantrę słyszymy, że „życie ludzkie jest 

najważniejsze”. Nie kwestionujemy tego, ale chcemy podkreślić, że niewyobrażalny 

stres, w którym obecnie funkcjonujemy jest przyczyną problemów zdrowotnych, z 

którymi już się borykamy. Każdy z Przedsiębiorców wykluczonych zbliża się do granicy 

poddania się. Docierają do nas przypadki ludzi, których ta sytuacja doprowadziła do 

kresu –odebrali sobie to, co najważniejsze -życie!   

Rozumiemy, że ograniczone finanse nie pozwalają pomóc każdemu, a punktowa 

pomoc miała uchronić budżet przed wydatkowaniem pieniędzy w branże, które tego 

nie potrzebują. Ale czy na pewno taki cel miał być osiągnięty? Tarcza finansowa PFR 

2.0 trafia do branż z 30% spadkiem, nie pomaga firmom z 70% spadkiem. Ponadto te 

firmy, mające uprzywilejowane kody mogą skorzystać ze 100% umorzenia zarówno 



Tarczy finansowej 1.0 jak i 2.0, a tych wykluczonych pomimo krytycznej sytuacji w 

jakiej się znajdują, ten przywilej nie obejmuje.  

 

 Postulat 3 

Marzec 2020r, był przełomem w naszym życiu. Mieliśmy plany a w nich nie było 

miejsca na epidemię tym bardziej zaskoczyła nas pandemia. Z niedowierzaniem 

patrzyliśmy na rozwój sytuacji , to było tak nierealne,  że aż niemożliwe.  

Otworzenie działalności to nie jest decyzja jednodniowa. Dorastamy do niej, to 

proces, statystycznie roczny. Otworzenie działalności to formalność. Aby to zrobić w 

zależności od branży w jakiej będziemy działać np.: 

 jesteśmy po kilku rozmowach, w kilku różnych Galeriach Handlowych 

dotyczących zasad wynajmu punktu handlowego 

 wybraliśmy dostawców towarów handlowych 

 mamy ustną deklarację podjęcia z nami współpracy w ośrodkach kulturalnych 

 wybraliśmy i tym samym określiliśmy koszty niezbędnego wyposażenia do 

uruchomienia działalności 

 po dokonaniu selekcji, jesteśmy umówieni na podpisanie umów z biurem 

rachunkowym  

 wybraliśmy i okazaliśmy wstępne umowy współpracy z podwykonawcami  

 wiemy czy nasza działalność ma szansę otrzymania wsparcia unijnego i gdzie 

możemy się o nie ubiegać. 

Wymienione przykłady zdecydowanie nie stanowią pełnej listy działań jakie 

podjęliśmy, aby własna działalność stała się faktem.  

W dniu otwarcia działalności nic nie wskazywała na to, że zostanie ogłoszony stan 

pandemii. Jesteśmy skłonni zrozumieć decyzję o braku wsparcia dla firm otwieranych 

po 20 marca, bo na pewno pojawiły im się pytania czy Covid-19 nie pokrzyżuje im  

planów. Wszyscy, którzy stali się Przedsiębiorcami przed 20 marca nie mieli żadnych 

obaw, nie było żadnych niepokojących przesłanek, które mogłyby świadczyć o 

niemalże rocznej blokadzie gospodarki. Jako młode stażem firmy nie jesteśmy 

wykluczeni z restrykcji , w dodatku nasza pozycja jest wyraźnie niekorzystna –nie  

zdążyliśmy zebrać kapitału, który umożliwiałby nam utrzymanie się na rynku. 

Zainwestowaliśmy oszczędności naszego życia, korzystaliśmy z finansowego wsparcia 

naszych bliskich, nierzadko zaciągaliśmy zobowiązania kredytowe. Pomocą i 

motywacją do rozpoczęcia przygody z własnym biznesem były środki unijne, które 

wykorzystaliśmy i jednocześnie obligatoryjnie zobligowaliśmy się do 12/24  

miesięcznego prowadzenia firmy. 



Jak każda firma musimy wywiązywać się z zobowiązań, płacić ZUS, regulować czynsze 

najmu, spłacać kredyty. Mamy rodziny, prywatne koszty. Pomoc państwa nie powinna 

doprowadzać do dysproporcji między firmami.  

 

Postulat 4 

24 października Rada Ministrów przyjęła kluczowe zmiany funkcjonowania kraju 

wprowadzając m.in. zakaz działalności gastronomicznej, z możliwością sprzedaży 

żywności tylko na wynos, zawieszenie działalności sanatoriów, ograniczenia w 

transporcie publicznym i sklepach. Opierając się na dacie wprowadzenia obostrzeń, 

nie jest miarodajnym wykazywanie spadku przychodów na podstawie miesiąca 

października. Wielu Przedsiębiorcom jest trudno wykazać spadek obrotów / stratę 

skoro miesiąc październik miał 23 możliwe dni pracujące (dotyczy głównie punktów 

sprzedaży w Galeriach Handlowych). Tak ustalona reguła wyklucza wielu 

Przedsiębiorców, którzy robili wszystko, co możliwe, aby zwiększyć swoje przychody. 

Ten warunek niejako ukarał ich zaangażowanie, często pracę ponad siły. Postulujemy 

o zmianę daty naliczania spadku przychodu z dnia 1.10.2020 na dzień 01.11.2020 w 

instrumencie pomocowym Tarczy 2.0. i Tarczy 6.0.  

 

Jak pokazuje rzeczywistość, trudno jest wprowadzić w życie program, który nie 

budziłby żadnych kontrowersji. Zawsze będzie odsetek niezadowolonych, ale naszym 

zdaniem nadrzędnym celem każdej pomocy państwowej ma być jednakowe czyli 

sprawiedliwe traktowanie każdego Przedsiębiorcy, bez wyjątku. 

Każdego dnia, żyjąc w wielkim stresie, nie mając poczucia bezpieczeństwa, stajemy 

przed dylematem, czy już zamykać działalność czy jeszcze walczyć. MY ostatnimi 

siłami  próbujemy jeszcze WALCZYĆ o siebie, nasze rodziny, o utrzymanie 

zatrudnienia czyli o firmy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.  

 

Z ostatnim tchnieniem wiary i nadziei, że nas głos zostanie usłyszany, a słowa 

Premiera „Nikogo nie zostawimy bez pomocy” staną się faktem . 

 

 Z wyrazami szacunku, 

Samozatrudnieni 

Mikro, Mali i Średni 

Przedsiębiorcy Polscy 


