
 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

Data: 12 stycznia 2021

Znak sprawy: DRI-VII.053.2.2021

Pan Krzysztof Bandos
Prezes Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Szkół Kierowców 
z/s w Warszawie

oraz

Pan Krzysztof Szymański
Prezes Polskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
z/s w Piastowie

oraz

Pan Roman Stencel
Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
z/s w Koszalinie

Dotyczy: prośby o uwzględnienie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomocy 

dla samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności kodem 85.53.Z.

Szanowni Panowie,

w nawiązaniu do pisma z dnia 3 grudnia 2020 r., dotyczącego prośby o uwzględnienie w ramach 

Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomocy dla samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą „Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy 

i pilotażu” określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności kodem 85.53.Z, chciałbym zapewnić, 

że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację na rynku, pozostaje w kontakcie z przedsiębiorcami 

z różnych branż i analizuje potrzeby w zakresie wprowadzenia dalszych ułatwień dla tych firm, 

które najmocniej odczuły skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w Polsce. 

W obliczu drugiej fali pandemii koronawirusa przygotowane zostały rozwiązania mające na celu 

zachowanie płynności finansowej firm oraz ochronę miejsc pracy. W połowie stycznia zostanie 

uruchomiona nowa edycja rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 
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dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, określana powszechnie jako Tarcza Finansowa 

PFR 2.0. Tarcza Finansowa 2.0, w odróżnieniu od wersji 1.0 jest jednak skierowana do firm 

działających w konkretnych branżach. Z pomocy będą mogli zatem skorzystać przedsiębiorcy 

prowadzący działalność określoną wymienionymi w Programie kodami PKD. Punktem wyjścia dla 

prac nad listą kodów było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Kody zostały 

dobrane na podstawie analiz branż szczególnie dotkniętych kryzysem, w odpowiedzi 

na stanowisko przedsiębiorców wyrażone w konsultacjach oraz w oparciu o doświadczenia 

wyniesione z realizacji Tarczy 1.0. 

Niemniej, dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach Tarczy 

Finansowej PFR 2.0, dedykowanych jest w ramach różnorodnych działań kolejnych Tarcz 

Antykryzysowych kilkadziesiąt instrumentów, których pełen katalog znajduje się na stronie 

Internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Jako Ministerstwo staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się wyzwania. Szereg 

zgłoszonych przez przedsiębiorców postulatów zostało już uwzględnionych w ramach kolejnych 

ustaw tworzących Tarczę Antykryzysową. Dalsze działanie będą podejmowane na podstawie 

wniosków z funkcjonowania dotychczas wdrożonych rozwiązań.

Z poważaniem 
Łukasz Gałczyński
Zastępca Dyrektora Departamentu

[podpisano elektronicznie]
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