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Pan

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dotyczy: pisma ws. problemów przedsiębiorców w związku z zakazem przebywania w strefie 

nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Szanowny Panie Rzeczniku,

dziękuję za okazane przez Pana Rzecznika zainteresowanie, ukierunkowane na rozwiązanie 

problemów przedsiębiorców z Podlasia, spowodowanych wprowadzonym zakazem przebywania 

w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią.

Na wstępie pragnę przekazać, że zgodnie z treścią pisma DRI-IV.057.20.2022, przedsiębiorca został 

poinformowany w kwestii aktualnych prac nad tzw. Tarczą dla Pogranicza oraz w zakresie dalszych 

działań, zmierzających do wprowadzenia w życie rozwiązań pomocowych. Jednocześnie pragnę 

dodać, iż wdrożenie programu pomocowego dla pogranicza zależne jest od decyzji Komisji 

Europejskiej. Obecnie Komisja Europejska rozpatruje wniosek prenotyfikacyjny strony polskiej. 

W ramach tego procesu, trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi na zadane, w ramach 

czwartej tury, przez Komisję Europejską pytania. 

Równolegle z oczekiwaniami na powyższą decyzję Komisji Europejskiej prowadzone były prace, 

których efektem było wypracowanie ostatecznej wersji nowelizacji przepisów ustawowych, 

tworzących podstawę prawną do przyjęcia przez Radę Ministrów niniejszego programu 

pomocnego. Zakłada się, iż powyższe przepisy będą przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia 

Sejmu RP. 
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Opisany wyżej program Tarcza dla Pogranicza będzie stanowił odpowiedź Rządu RP na sytuację 

związaną z negatywnymi implikacjami zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej 

do granicy państwowej z Białorusią.

Zapewniam, że Ministerstwo pozostaje stale otwarte na dialog z przedsiębiorcami dotkniętymi 

ograniczeniami.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na bieżąco monitoruje dynamiczną sytuację społeczno-

polityczną i gospodarczą. Proponowane przez Rząd RP narzędzia muszą być zarówno dostosowane 

do aktualnych potrzeb, jak i mieć na uwadze perspektywę długookresową. Jednocześnie 

zapewniam Pana Rzecznika, że tut. Ministerstwo na bieżąco reaguje na pojawiające się wyzwania 

w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwojowych dla przedsiębiorców działających 

w Polsce.

Z wyrazami szacunku

Waldemar Buda
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
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