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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW 

Warszawa, 25 kwietnia 2022 roku

Sprawa: Sytuacja na granicy z BY – postulaty 
mieszkańców Podlasia

Znak sprawy: WM6.0723.8.2022

Kontakt: Małgorzata Kuć – główny specjalista
tel. +48 22 694 39 94
e-mail: malgorzata.kuc@mf.gov.pl

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na Pana pismo nr V.7108.32.2022.BA (przekazane z Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii przy piśmie DDR-III.056.7.2022) w sprawie postulatów przedsiębiorców 
z branży turystycznej oraz mieszkańców Podlasia, które dotyczą rozszerzenia grupy 
beneficjentów wsparcia państwa w związku z trudną sytuacją migracyjną na granicy polsko-
białoruskiej, przekazuję następujące informacje.

Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie [1] była przygotowywana przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Potwierdza to przebieg prac 
legislacyjnych przed skierowaniem projektu tej ustawy do Sejmu, zamieszczony na stronie 
internetowej Rządowego Centrum Legislacji. 
Ewentualne zmiany tego aktu prawnego, m.in. w zakresie rozszerzenia grupy beneficjentów 
wsparcia finansowego państwa dla podmiotów świadczących usługi spoza ścisłego obszaru 
objętego zakazem przebywania, a również dotkniętych konsekwencjami wprowadzonych 
ograniczeń, powinny zatem zostać podjęte przez ten resort i wypracowane w porozumieniu 
z właściwymi ministrami, w tym także z Ministrem Sportu i Turystyki.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o rekompensacie w art. 1 wymieniają podmioty, 
które mogą, po spełnieniu określonych kryteriów, zostać objęte wsparciem (poprzez 
otrzymanie rekompensat). Zwracam uwagę, że nie jest to katalog zamknięty. W wyniku 
zmiany ustawy o rekompensacie [2], został rozszerzony zakres uprawnionych podmiotów, 
poprzez dodanie w artykule 3 ustępu 8, zgodnie z którym: „Wojewoda, na udokumentowany 
wniosek, za zgodą ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, może przyznać rekompensatę również podmiotom innym niż 
wskazane w art. 1, które prowadzą działalność na obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 1 
lub art. 2a ust. 1, gdy okoliczności, a zwłaszcza poziom strat, utraconych korzyści lub ciężkie 
położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności”. Powyższy zapis 
umożliwia więc wsparcie szerokiej grupy beneficjentów.
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Minister Finansów w zakresie swojej właściwości – w wyniku podjętej uchwały nr 14/2022 
Rady Ministrów [3] sukcesywnie dokonuje zmian w budżecie państwa na poszczególne 
wnioski Wojewodów Podlaskiego oraz Lubelskiego. Środki wypłacane są przedsiębiorcom 
na podstawie decyzji ww. wojewodów orzekających udzielenie przedsiębiorcom pomocy 
publicznej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem 
stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części 
województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 425)

2. Art. 4 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349)

3. Uchwała nr 14/2022 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania 
Wojewodzie Podlaskiemu oraz Wojewodzie Lubelskiemu, z ogólnej rezerwy 
budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat 
w związku z  wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa 
podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. oraz czasowego zakazu 
przebywania na  określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy 
państwowej z Republiką Białorusi

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
1. Pani Izabela Antos, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa KPRM
2. Pan Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki
3. Pan Mariusz Kamiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
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