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Tarcza Antykryzysowa 1.0 i 2.0 – formy pomocy finansowej           
dla przedsiębiorców 

W dniu 28 marca 2020 roku Sejm przyjął pakiet ustaw, które składają się na tzw. Tarczę Antykryzysową.  

Celem Tarczy Antykryzysowej jest przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, a w szczególności ochrona 
zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Przedsiębiorcy mogą przede wszystkim liczyć na 
zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz dopłaty do wynagrodzeń. Osoby samozatrudnione lub wykonujące pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych otrzymają tzw. postojowe. Samozatrudnieni mogą liczyć również na dofinansowanie z urzędu pracy na 
prowadzenie bieżącej działalności. 

Druga specustawa związana z pandemią koronawirusa, zwana Tarczą Antykryzysową 2.0, zwiększająca pomoc dla przedsiębiorców, 
została przyjęta 17 kwietnia 2020 r. Na mocy wprowadzonych zmian m.in. poszerzono katalog przedsiębiorców, którym przysługuje 
zwolnienie ze składek ZUS, o przedsiębiorców zgłaszających od 10 do 49 ubezpieczonych (w wysokości 50% nieopłaconych składek za 
dany miesiąc). Przedłużono również okres wypłaty tzw. postojowego dla osób samozatrudnionych oraz osób na umowach 
cywilnoprawnych z 1 do 3 miesięcy.  

Raport              Warszawa, 23 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

Lubimy wyzwania 
i jesteśmy na nie gotowi 

http://www.rslegal.pl/


www.rslegal.pl                                                                                                      2 / 20 

Zmienione przepisy pozwalają skorzystać z pomocy również firmom utworzonym pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2020 roku. 
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tysięcy złotych będzie dostępna również dla samozatrudnionych, a jej umorzenie 
będzie uwarunkowane prowadzeniem działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, a nie, jak w poprzedniej wersji, 
utrzymaniem zatrudnienia w tym okresie. 

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest tarcza finansowa w wysokości 100 mld 
zł uruchomiona przez Polski Fundusz Rozwoju dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej jednego pracownika. 

W ramach tego programu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać rzeczywiste wsparcie finansowe, które – po spełnieniu warunków 
wskazanych w programie – w znacznej części będzie bezzwrotne. Zgodnie z zapowiedziami, tarcza finansowa ma zostać 
uruchomiona jeszcze w kwietniu. Zwracamy uwagę, że jednym z warunków, który może znacząco ograniczyć dostępność tej formy 
pomocy, jest wymóg, aby beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego posiadał rezydencję podatkową na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W szczególności do firm transportowych kierowane jest wsparcie udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, oferującej leasing 
operacyjny przeznaczony na refinansowanie leasingów dla przedsiębiorców. Agencja udzieli również pożyczek firmom z deficytem 
w kapitale obrotowym, których przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł.  

Odpowiadając na argumenty przedsiębiorców i ekspertów, rząd zapowiada kolejną tarczę antykryzysową – 3.0, która ma zapewnić 
nowe narzędzia wsparcia dla firm. Śledzenie uchwalanych form pomocy jest kluczowe z uwagi na fakt, że uchwalane programy 
mają swoje limity, a o ich dostępności nierzadko będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

W niniejszym opracowaniu wskazujemy, z jakich form pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy w zależności od skali prowadzonej 
działalności oraz ilości zatrudnionych pracowników. 

 

Zespół kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy 
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FORMY POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCY W ZALEŻNOŚCI OD SKALI PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI ORAZ ILOŚCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 

 

Lp. FORMA POMOCY FINANSOWEJ 

CZY NALEŻY SIĘ DOFINANSOWANIE I NA JAKICH WARUNKACH 

Pracodawca 
zatrudniający 
powyżej 249 

pracowników 

Pracodawca zatrudniający 
(zgłaszający do 

ubezpieczeń) od 10 do 249 
pracowników 

Pracodawca 
zatrudniający 

(zgłaszający do 
ubezpieczeń) 
mniej niż 10 

pracowników 

Samozatrudnieni 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA ZUS 
1. zwolnienie ze składek ZUS na 3 

miesiące  

gdzie składać: ZUS w terminie do 
30.06.2020 

nie przysługuje przysługuje przedsiębiorcom 
zgłaszającym od 10 do 49 
ubezpieczonych w wysokości 
50% nieopłaconych składek za 
dany miesiąc, jeżeli byli 
zgłoszeni jako płatnicy składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. 
i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 
2020 r. do dnia 29 lutego 
2020 r. i na dzień 31 marca 
2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 
2020 r. do dnia 31 marca 

przysługuje, jeżeli 
był zgłoszony jako 
płatnik składek: 

1) przed dniem 
1 lutego 2020 r. 
i na dzień 
29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 
1 lutego 2020 r. do 
dnia 29 lutego 
2020 r. i na dzień 
31 marca 2020 r., 

3) w okresie od dnia 
1 marca 2020 r. do 
dnia 31 marca 

przysługuje 
samozatrudnionym, 
którzy prowadzili 
działalność przed 
1 kwietnia 2020 r.; 
przychód z tej 
działalności 
uzyskany 
w pierwszym 
miesiącu, za który 
jest składany 
wniosek 
o zwolnienie 
z opłacania składek, 
nie był wyższy niż 
300% 
prognozowanego 
przeciętnego 
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2020 r. i na dzień 30 kwietnia 
2020 r. 

2020 r. i na dzień 
30 kwietnia 
2020 r. 

miesięcznego 
wynagrodzenia 
brutto w gospodarce 
narodowej w 2020 r. 

2. zwolnienie z odsetek należnych ZUS 

ZUS może na wniosek dłużnika 
odstąpić od pobierania odsetek za 
zwłokę od należności z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne 
należnych za okres przypadający pod 
dniu 31 grudnia 2019 r.; wniosek 
może być złożony do ZUS w terminie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 
albo w okresie 30 dni następujących 
po ich odwołaniu. 

przysługuje przysługuje przysługuje przysługuje 

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ 

3. dopłata do wynagrodzenia 
pracownika w przypadku 
wprowadzenia przestoju 
ekonomicznego – pracownikowi 
można obniżyć wynagrodzenie do 
minimalnej krajowej. tj. do 2600 zł, 
i otrzymać dopłatę 1300 zł + 
dofinansowanie składek ZUS 
należnych od pracodawcy od 
przyznanych świadczeń 

gdzie składać: wojewódzki urząd 
pracy 

przysługuje na następujących warunkach: 

1) spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej 
o 15% podczas 2 miesięcy w roku 2020 r. w stosunku do 
analogicznych miesięcy w roku 2019 r. lub spadek obrotów o 25% 
w miesiącu 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca; 

2) nie mogą zachodzić przesłanki upadłości; 

3) przedsiębiorca nie może zalegać do końca III kw. 2019 r. z podatkami 
i ZUS (chyba że uzgodnił to z US / ZUS); 

nie przysługuje 
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4. dopłata do pracownika z obniżonym 
(w wyniku przestoju ekonomicznego) 
etatem – obniżenie etatu do 80% 
dotychczasowego etatu, ale nie więcej 
niż ½ etatu. Obniżenie maksymalnie 
do 2600 zł. Dofinansowanie wynosi 
50% pensji + składki na ubezpieczenia 
społeczne, jednak nie więcej niż 40% 
średniej pensji z IV kwartału 2019 r., 
tj. nie więcej niż. 2452 zł 

gdzie składać: wojewódzki urząd 
pracy 

4) nie można otrzymać dofinansowania do tych pracowników, którzy 
w poprzednim miesiącu zarobili powyżej 15600 zł; 

5) warunki i tryb wykonywania pracy muszą być uzgodnione ze 
związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, kopia 
porozumienia musi być przesłana do PIP w ciągu 5 dni od daty 
zawarcia. 

nie przysługuje 

5. dofinansowanie z urzędu pracy od 
1300 zł do 2340 zł + dofinansowanie 
składek na ZUS od pracodawcy 
miesięcznie na osobę zatrudnioną – 
w przypadku gdy pracodawca nie 
wprowadza przestoju ekonomicznego 
dofinansowanie wypłacane przez 
3 miesiące 

gdzie składać: powiatowy urząd 
pracy  

nie przysługuje przysługuje, jeśli firma odnotowała spadek obrotów 
w ciągu 2 miesięcy roku 2020 w porównaniu do 
analogicznych miesięcy w roku 2019 r.: 

1) 50% wynagrodzenia + składki ZUS pracodawcy, 
jednak nie więcej niż 1300 zł na pracownika za 
spadek obrotów 30-50%, 

2) 70% wynagrodzenia + składki ZUS pracodawcy, 
jednak nie więcej niż 1820 zł na pracownika za 
spadek obrotów 50-80%, 

3) 90% wynagrodzenia + składki ZUS pracodawcy, 
jednak nie więcej niż 2340 zł na pracownika za 
spadek obrotów ponad 80%. 

Ponadto: 

▪ niezaleganie z ZUS i US, 

▪ brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, 

nie przysługuje 
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▪ konieczność kontynuowania zatrudnienia przez 
okres równy okresowi otrzymywania pomocy; 

▪ nie można otrzymać dofinansowania w części, 
w której te same koszty zostały sfinansowane 
z innych źródeł (np. tylko netto jeśli było zwolnienie 
z ZUS zgodnie z punktem 1) powyżej.  

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI Z URZĘDU PRACY/STAROSTY 
6. pożyczka w wysokości 5000 zł 

z możliwością umorzenia, na okres 
nie dłuższy niż 12 miesięcy z karencją     
3-miesięczną, na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej 

gdzie składać: powiatowy urząd 
pracy  

nie przysługuje nie przysługuje przysługuje, warunkiem jest prowadzenie 
działalności przed dniem 1 marca 2020 r.; 
pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 
podlega umorzeniu, pod warunkiem 
kontynuowania działalności przez okres 
3 miesięcy od udzielenia pożyczki 

7. dofinansowanie z urzędu pracy 
samozatrudnionych w przypadku 
spadku obrotów na skutek COVID-19 
(dofinansowanie do kosztów 
działalności gospodarczej), na okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące  

gdzie składać: powiatowy urząd 
pracy  

nie przysługuje nie przysługuje nie przysługuje przysługuje, jeśli 
nastąpił: 

1) spadek obrotów 
o 30-50% w ciągu 
2 miesięcy 2020 r. 
w porównaniu do 
analogicznych 
miesięcy w 2019 r. 
– dofinansowanie 
1300 zł, 

2) spadek obrotów 
o 50-80% w ciągu 
2 miesięcy 2020 r. 
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w porównaniu do 
analogicznych 
miesięcy w 2019 r. 
– dofinansowanie 
1820 zł, 

3) spadek obrotów 
o więcej niż. 80% 
w ciągu 2 miesięcy 
2020 r. 
w porównaniu do 
analogicznych 
miesięcy w 2019 r. 
– dofinansowanie 
w wysokości 2340 
zł. 

Ponadto: 

▪ przedsiębiorąca 
zobowiązany 
będzie do 
prowadzenia 
działalności 
w okresie 
otrzymywania 
pomocy;  

▪ nie może mieć 
zaległości US/ZUS 
do końca III kw. 
2019 r.; 
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▪ brak przesłanek 
do ogłoszenia 
upadłości; 

▪ przedsiębiorca nie 
może otrzymać 
dofinansowania 
w części, w której 
te same koszty 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
zostały albo 
zostaną 
sfinansowane 
z innych środków 
publicznych 

POSTOJOWE 
8. świadczenie postojowe w wysokości 

2080 zł; możliwość 3-krotnej wypłaty 

gdzie składać: ZUS 

1) dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli osoba rozpoczęła 
prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. i: 

1. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód 
z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% 
niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; 

2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r., 

3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

2) dla osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę cywilnoprawną, 
jeżeli: 
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1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; 

2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 
wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 

3. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi 
mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., 
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych 
umów cywilnoprawnych. 

9. świadczenie postojowe w wysokości 
1300 zł; możliwość 3-krotnej wypłaty 

gdzie składać: ZUS 

dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na karcie podatkowej i korzystających 
ze zwolnienia z VAT, bez dodatkowych warunków 
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10. zmiana warunków spłaty pożyczek 
udzielonych z Funduszu Pracy na 
podstawie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy 

podmioty, którym udzielono pożyczek z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy dla 
bezrobotnego lub poszukującego pracy lub pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, mogą 
złożyć wniosek m.in. o: 

1) zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy 
jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki; 

2) wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku gdy 
pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 

3) wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres lub 

4) obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. 

Podmiot, o którym mowa powyżej, może złożyć wniosek o zgodę na: 

1) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy, obliczonych 
od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z wykorzystaniem środków 
pożyczki, lub 

2) nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36 
miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku pracy 
pracownika 

na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych 
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
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TARCZA FINANSOWA URUCHOMIONA PRZEZ POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU („PFR”) 

 

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA MAŁY I ŚREDNI PRZEDIĘBIORCA MIKROPRZEDSIĘBIORCA 

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA 
1) dla przedsiębiorstw, w których 

zatrudnienie wynosi co najmniej 250 
pracowników, obrót przekracza 50 mln 
euro lub suma bilansowa przekracza 43 
mln euro; 

2) dla przedsiębiorców, którzy: 

▪ odnotowali spadek obrotów 
gospodarczych (przychodów ze 
sprzedaży) o co najmniej 
25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 
2020 r. w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca lub analogicznego miesiąca 
ubiegłego roku w związku zakłóceniami 
w funkcjonowaniu gospodarki na skutek 
COVID-19; 

▪ utracili zdolność produkcji lub 
świadczenia usług albo odbioru 
produktów lub usług przez zamawiających 
w związku z brakiem dostępności 
komponentów lub zasobów w związku 
z COVID-19; 

1) dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 
249 pracowników, a jego roczny obrót nie 
przekracza 50 mln euro lub suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 

2) spadek obrotów gospodarczych 
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 
25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 
r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca 
lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku 
w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu 
gospodarki na skutek COVID-19; 

3) wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte 
postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne albo nie zostało otwarte 
postępowanie restrukturyzacyjne; 

4) beneficjent rzeczywisty korzystający ze 
wsparcia finansowego w ramach Programu 
posiada rezydencję podatkową na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata 
obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; odejście od tej 
zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji 

1) dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co 
najmniej 1 pracownika z wyłączeniem 
właściciela oraz nie więcej niż 
9 pracowników, a jego roczny obrót lub 
suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro; 

2) spadek obrotów gospodarczych 
(przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 
25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 
r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca 
lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku 
w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu 
gospodarki na skutek COVID-19; 

3) wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte 
postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne albo nie zostało otwarte 
postępowanie restrukturyzacyjne; 

4) beneficjent rzeczywisty korzystający ze 
wsparcia finansowego w ramach Programu 
posiada rezydencję podatkową na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata 
obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; odejście od tej 
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▪ nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży 
na skutek COVID-19 
w kwocie przekraczającej 25% należności; 

▪ w związku z zakłóceniami 
w funkcjonowaniu rynku finansowego nie 
mają dostępu do rynku kapitałowego lub 
limitów kredytowych w związku z nowymi 
kontraktami; 

▪ są uczestnikami Programów Sektorowych; 

3) wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte 
postępowanie upadłościowe lub 
likwidacyjne albo nie zostało otwarte 
postępowanie restrukturyzacyjne; 

4) beneficjent rzeczywisty korzystający ze 
wsparcia finansowego w ramach Programu 
posiada rezydencję podatkową na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata 
obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; odejście od tej 
zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji 
zobowiązania przedsiębiorcy do 
przeniesienia rezydencji podatkowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w terminie do 9 miesięcy od udzielenia 
pożyczki; 

5) przedsiębiorca prowadził działalność na 
dzień 31 grudnia 2019 r.; 

6) przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. 
lub na dzień udzielenia finansowania nie 

zobowiązania przedsiębiorcy do 
przeniesienia rezydencji podatkowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w terminie do 9 miesięcy od udzielenia 
pożyczki; 

5) przedsiębiorca prowadził działalność na 
dzień 31 grudnia 2019 r.; 

6) przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. 
lub na dzień udzielenia finansowania nie 
zalegał z płatnościami podatków 
i składek na ubezpieczenia społeczne, przy 
czym rozłożenie płatności na raty lub jej 
odroczenie nie jest uznawane za zaległość. 

zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji 
zobowiązania przedsiębiorcy do 
przeniesienia rezydencji podatkowej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w terminie do 9 miesięcy od udzielenia 
pożyczki; 

5) przedsiębiorca prowadził działalność na 
dzień 31 grudnia 2019 r.; 

6) przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. 
lub na dzień udzielenia finansowania nie 
zalegał z płatnościami podatków 
i składek na ubezpieczenia społeczne, przy 
czym rozłożenie płatności na raty lub jej 
odroczenie nie jest uznawane za zaległość. 
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zalegał z płatnościami podatków 
i składek na ubezpieczenia społeczne, przy 
czym rozłożenie płatności na raty lub jej 
odroczenie nie jest uznawane za zaległość. 

KWOTA DOFINANSOWANIA 
1) finansowanie płynnościowe w postaci 

pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją 
przedłużenia o rok, o wartości nawet do 
1 mld zł; 

2) finansowanie preferencyjne w postaci 
pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat 
częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od 
straty finansowej oraz utrzymania 
zatrudnienia, o wartości do 750 mln zł na 
podmiot; 

3) finansowanie inwestycyjne w postaci 
obejmowanych instrumentów kapitałowych 
(udziałów lub akcji) na zasadach 
rynkowych lub w ramach pomocy 
publicznej, o wartości do 1 mld zł na 
podmiot. 

1) maksymalna kwota subwencji zwrotnej 
w ramach Programu dla MŚP obliczana jest 
jako % wartości przychodów ze sprzedaży 
przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019; 
wysokość wsparcia wyrażona jako % 
przychodów ze sprzedaży zależy 
dodatkowo od skali spadku obrotów 
w związku z COVID-19; 

2) szacowana średnia wysokość wsparcia 
finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla 
jednego przedsiębiorstwa oraz 
maksymalnie do 3,5 mln zł; 

3) otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka 
preferencyjna może być umorzona do 
wysokości 75% na koniec 12 miesiąca 
kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki 
na następujących zasadach: (i) 25% pod 
warunkiem kontynuacji działalności; (ii) 
25% w zależności od poniesionej przez 
przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 
(iii) dodatkowo 25% w zależności od 
utrzymania średniego zatrudnienia 
w okresie 12 miesięcy; (iv) w przypadku 
zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu 
subwencji jest odpowiednio wyższy.  

1) maksymalna kwota subwencji zwrotnej 
w ramach Programu dla mikrofirm 
obliczana jest jako iloczyn liczby 
zatrudnionych oraz kwoty bazowej 
subwencji; bazowa kwota subwencji 
zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego 
uzależniona jest od wielkości spadku 
przychodów mikroprzedsiębiorcy; 

2) zakłada się, że średnia wysokość wsparcia 
finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł 
dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 
324 tys. zł.; 

3) otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę 
pożyczka preferencyjna może być 
umorzona do wysokość 75% na koniec 12 
miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty 
pożyczki na następujących zasadach: (i) 
25% wartości subwencji jest bezzwrotna 
pod warunkiem kontynuowania 
działalności w ciągu 12 miesięcy od jej 
udzielenia; (ii) dodatkowe 50% subwencji 
jest bezzwrotne w zależności od poziomu 
utrzymania średniego zatrudnienia 
w okresie 12 miesięcy; (iii) w przypadku 
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zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu 
subwencji jest odpowiednio wyższy.  

PRZEZNACZENIE 
jak wyżej  1) pokrycie kosztów prowadzonej działalności 

gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia 
środków na nabycie (przejęcie) w sposób 
bezpośredni lub pośredni innego 
przedsiębiorcy (zakaz akwizycji); 

2) dopuszczalna spłata kredytów: możliwość 
wykorzystania subwencji na 
przedterminową spłatę kredytów do 
maksymalnej wysokości 25% wartości 
pożyczki; 

3) rozliczenia z podmiotami powiązanymi: 
zakaz przeznaczania środków z subwencji 
na płatności do właściciela, do osób lub 
podmiotów powiązanych z właścicielem 
przedsiębiorstwa; 

4) zwrot: na warunkach określonych 
w Programie i umowie subwencji.  

1) pokrycie kosztów prowadzonej działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia 
środków na nabycie (przejęcie) w sposób 
bezpośredni lub pośredni innego 
przedsiębiorcy (zakaz akwizycji); 

2) dopuszczalna spłata kredytów: możliwość 
wykorzystania subwencji na 
przedterminową spłatę kredytów do 
maksymalnej wysokości 25% wartości 
pożyczki; 

3) rozliczenia z podmiotami powiązanymi: 
zakaz przeznaczania środków z subwencji 
na płatności do właściciela, do osób lub 
podmiotów powiązanych z właścicielem 
przedsiębiorstwa; 

4) zwrot: na warunkach określonych 
w Programie i umowie subwencji.  
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WNIOSEK: terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji 
Europejskiej na realizację programu 

Program dla dużych przedsiębiorców będzie 
obsługiwany za pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 
PFR. Złożenie wstępnego wniosku jest 
możliwe już teraz, a szczegółowe zasady 
kwalifikacji i możliwego finansowania będą 
przekazywane firmom indywidualnie przez 
PFR po pogłębionej analizie sytuacji 
finansowej i potrzeb. 

Program dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców będzie 
obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, 
których lista ma zostać opublikowana na stronie PFR. 
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DOFINANSOWANIE UDZIELANE PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 
(„AGENCJA”)  

 

DLA KOGO 
Zgodnie z ustawą wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Z informacji znajdujących się na stronie Agencji wynika, że wsparcie przeznaczone jest dla 
firm z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzących rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, prowadzących działalność 
minimum przez 12 miesięcy, których przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł oraz ostatni rok zakończyli 
dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja). 

CEL WSPARCIA 
Celem wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie przedsiębiorcom płynności finansowej przez 
okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu 
ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.  

KWOTA WSPARCIA 
Wielkość oraz rodzaj wsparcia będą uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również od skali prowadzonej działalności.  

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE 
W celu uzyskania wsparcia przedsiębiorca składa wniosek do Agencji według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Agencji (na dzień 
20 kwietnia 2020 r. wzór wniosku nie jest dostępny). Wniosek powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia jego złożenia. Postępowanie związane z udzieleniem wsparcia, z wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia, może być prowadzone w formie 
komunikacji elektronicznej.  
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RODZAJE WSPARCIA 
1) Leasing operacyjny z karencją w spłacie – wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat; kwota leasingu do 5 mln zł netto; okres finansowania do 6 lat 

(łącznie z karencją); karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy; zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy; 

2) Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł; okres finansowania do 6 lat; 
wydłużony okres karencji do 15 miesięcy; zabezpieczenie spłaty pożyczki: zgodnie z warunkami Agencji (minimum 120% wartości rynkowej), 
wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych Krajowej Grupy Poręczeniowej oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in 
blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie według prawa cywilnego 
głównych udziałowców pożyczkobiorcy; 

3) Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – dla firm z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej; pożyczka 
w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa (wynagrodzenia finansowane w kwocie 
netto), pożyczka stanowiąca również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania 
przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej; środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia 
i kontynuacji prowadzonej działalności; pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia 
niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza 
weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego); okres finansowania do 2 lat; wydłużony 
okres karencji do 12 miesięcy; zabezpieczenie: dla pożyczek do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek powyżej 200 tys. zł 
zabezpieczenia materialne (minimum 120% wartości rynkowej), z wykorzystaniem wsparcia Funduszy Poręczeniowych Krajowej Grupy 
Poręczeniowej oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie według prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy. 
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PORĘCZENIA I GWARANCJE 
 

1) Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców 
z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej dla średniego lub dużego przedsiębiorcy: 

▪ poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją; 
udzielane są one na wniosek przedsiębiorcy; 

▪ poręczenie lub gwarancje mogą stanowić pomoc publiczną zgodną z unijnym rynkiem wewnętrznym. 

2) Dla mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduje udzielenie poręczeń 
i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez tych przedsiębiorców:  

▪ w tym przypadku gwarancje i poręczenia mogą być udzielane do wysokości 100% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub 
pożyczki objętych poręczeniem lub gwarancją wraz z odsetkami od tych kwot i innych kosztów bezpośrednio powiązanych; 

▪ gwarancje i poręczenia wolne są od opłaty prowizyjnej. 

3) Wprowadzony zostaje szerszy katalog instrumentów i podmiotów, które mogą zostać ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych S.A. Przewiduje się możliwość objęcia ubezpieczeniem eksportowym również:  

▪ kredytów udzielanych przedsiębiorcom zależnym w sytuacjach, gdy ubezpieczenie takie będzie dotyczyć bezpośrednio sprzedaży 
towarów lub świadczenia usług przez przedsiębiorcę zależnego, a także  

▪ kredytów obrotowych i inwestycyjnych, jak również innych instrumentów o charakterze finansowym wskazanych w ustawie, 
udzielanych na cele dokonania lub rozszerzenia inwestycji zagranicznych przedsiębiorców krajowych za granicą. 
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ZMIANA WARUNKÓW KREDYTOWANIA 
 

 

W trakcie trwania stanu epidemii banki mogą dokonywać zmian określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów bankowych, 
udzielonych przed dniem 8 marca 2020 r.; początkowo taka możliwość dotyczyła tylko mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich 
przedsiębiorców, zgodnie z Tarczą Antykryzysową 2.0 uprawnienie to będzie dotyczyło wszystkich przedsiębiorców: 

1) zmiany muszą być uzgodnione zarówno przez bank, jak i kredytodawcę, i nie mogą one powodować pogorszenia sytuacji finansowej 
i gospodarczej przedsiębiorcy: bankom zapewnia się elastyczność działania w sposób niezależny od wymagań regulacyjnych prawa 
bankowego; 

2) uprawnienie do dokonywania zmian w umowach kredytowych dotyczy również umów pożyczek pieniężnych udzielanych przez banki. 

Radzikowski, Szubielska  
i Wspólnicy sp.k. 

 
ul. Piękna 18 

00-549 Warszawa 
tel.: +48 22 520 5000 

faks: +48 22 520 5001 
 

e-mail: office@rslegal.pl 
 

 

30 lat doradztwa  

na polskim rynku! 

Niniejsze opracowanie zostało 
przygotowane w oparciu o stan 
prawny na dzień 23 kwietnia 2020 r.  

Opracowanie pełni funkcję 
informacyjną, nie stanowi porady 
prawnej. 

W razie jakichkolwiek pytań 
pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Martyna Kamińska-    
-Tabaka 
Partner, Radca prawny 
+48 694 427 499 
mkaminska@rslegal.pl 
 
Więcej → 

Kontakt 

Martyna Dyga 
Senior Associate, 
Adwokat 
+48 697 100 860 
mdyga@rslegal.pl 
 
Więcej → 
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