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Przedsiębiorcy mogą w dalszym ciągu korzystać z pomocy „covidowej”. 

Formy wsparcia są kierowane przede wszystkim do sektora MŚP. Duże przedsię-
biorstwa mogą skorzystać z tarczy finansowej, która jest nadal aktywna.  

Każdy przedsiębiorca powinien dokonać analizy zasad kumulacji pomocy publicznej 
tak, aby nie zostały przekroczone limity. Przekroczenie limitów pomocy publicznej 
(w tym „covidowej”) wiąże się nie tylko z ze zwrotem nadwyżki, ale również z zapłatą 
odsetek.  

W kolejnym Alercie Covidowym omawiamy aktywne programy wsparcia oraz plano-
wane programy pomocowe dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19. 

 

 

AKTYWNE PROGRAMY POMOCOWE 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
 

 
 
Tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorców 

Duże firmy w dalszym ciągu  mogą skorzystać z tarczy finansowej PFR.  

Finansowanie programowe będzie udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r.  

Zgodnie z zapowiedzią Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2020 r. i materiałami 
udostępnionymi w dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada, do dnia 31 marca 2020 r. ma 
zostać wydłużony termin na składanie wniosków, zaś do 30 czerwca 2020 r. termin 
wypłat.   

Wydłużenie ww. terminów wymaga zgody Komisji Europejskiej. Spodziewany termin, 
to połowa grudnia 2020 r.  

Wsparcie dla dużych przedsiębiorców może mieć formę: 

 pożyczki płynnościowej; 

 pożyczki preferencyjnej; 

 finansowania kapitałowego.  
 
Proces ubiegania się o wsparcie przez dużych przedsiębiorców jest bardziej sforma-
lizowany niż w przypadku subwencji finansowej dla sektora MŚP.  

Należy zwrócić uwagę na dużą uznaniowość po stronie PFR w zakresie przyznania 
wsparcia.  

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników  

W dalszym ciągu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP do wy-
nagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzenie składek ZUS.  
 
Dofinansowanie na podstawie art. 15gg. Tarczy Antykryzysowej przysługuje do 
wynagrodzeń i składek ZUS pracowników nieobjętych: 

 przestojem, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy; 
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 przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w nastę-
pstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g Tarczy Anty-
kryzysowej. 

 
Nie ma obowiązku zawierania porozumienia z przedstawicielami pracowników [lub ze 
stroną związkową].  
 
Konieczne jest natomiast spełnienie przez pracodawcę następujących przesłanek: 

 wykazanie spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19,  

 brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubez-
pieczenia społeczne, 

 brak przesłanego do ogłoszenia upadłości.  
 
Wynagrodzenia pracowników będą dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości 
połowy tych wynagrodzeń. 
 
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników także 
wtedy, gdy  przedsiębiorca uzyskał wcześniej dofinansowanie na podstawie art. 15g. 
Tarczy Antykryzysowej.  
 
Kolejny wniosek do WUP o dofinansowanie do wynagrodzeń może jednak dotyczyć 
wyłącznie: 

 pracowników, którzy nie byli uprzednio objęci wsparciem z FGŚP; 

 pracowników objętych poprzednim wnioskiem na podstawie art. 15g. Tarczy 
Antykryzysowej, ale na okres krótszy niż 3 miesiące.  

Pożyczki obrotowe i leasing operacyjny z ARP 
 
Agencja Rozwoju Przemysłu („ARP”) wprowadziła system pomocy finansowej dla 
przedsiębiorców, wspomagający zapewnienie płynności finansowej przez okres trwania 
zagrożenia epidemicznego oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu 
tego stanu. 

ARP udostępnia dla przedsiębiorców cztery instrumenty: 

 leasing operacyjny z karencją w spłacie przeznaczony dla przedsiębiorców, 
którzy wykorzystują samochody ciężarowe lub autokary w prowadzonej 
działalności gospodarczej; 

 leasing operacyjny „Maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie na 
zakup maszyn i urządzeń; 

 pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym; 

 pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń. 

Skorzystać z ww. instrumentów oferowanych przez ARP mogą przedsiębiorcy, którzy: 

 należą do sektora MŚP, 

 prowadzą działalność minimum od 12 miesięcy,  

 prowadzą pełną księgowość, 

 osiągnęli przychód za ostatni okres obrachunkowy, który przekroczył 4.000.000 
PLN, 
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 zakończyli ostatni rok obrachunkowy z dodatnim wynikiem EBIDTA (wynik 
operacyjny + amortyzacja) i zyskiem netto. 

Kwoty oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie 
przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. 
 
Podstawę przyznania wsparcia z ARP jest oświadczenie potwierdzające trudną sytuację 
finansową przedsiębiorstwa, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych oświadczeń oraz ustanowienie i przekazanie ARP wymaganych 
zabezpieczeń.  

Mikropożyczka 

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie skorzystali z bezzwrotnej mikropożyczki 
w kwocie 5.000 PLN nadal mogą składać wnioski o jej udzielenie.  

Mikropożyczka skierowana jest do mikroprzedsiębiorców (jednoosobowa działalność 
gospodarcza lub firma zatrudniająca do 9 pracowników), którzy prowadzili działalność 
gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.  

Mikropożyczka jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca utrzyma 
prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia uzyskania 
pożyczki.  

Gwarancje BGK 

Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) zawarł umowy portfelowej linii gwarancyjnej 
z bankami kredytującymi, co umożliwiło oferowanie przedsiębiorcom z sektora MŚP 
m.in.: 

 gwarancji zabezpieczającej nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne do 
maksymalnej wysokości 600 tys. zł (PLG-COSME), 

 gwarancja ta obejmuje jedynie nowe kredyty do zakresu 80% ich wartości. 
Pomoc ta zapewnia niski koszt zabezpieczenia kredytu oraz ułatwia dostęp do 
kredytów dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim 
zabezpieczeniem kredytu lub posiadają krótką historię kredytową, 

 gwarancji spłaty kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej, 
w tym projekty z efektem ekologicznym oraz związane z wdrażaniem wyników 
prac badawczo-rozwojowych (Gwarancja BIZNESMAX z dotacją). 

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach 
Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie tej gwarancji wiąże się z możliwością 
otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Preferencyjna 
stawka dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 5% stopy rocznej do końca 2021 r.  
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Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym i może 
objąć kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.  

Ponadto gwarancją tą może zostać objęty kredyt płynnościowy na czas pandemii 
COVID-19 tj. kredyt obrotowy odnawialny oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją 
udzielony do końca 2020 r.  

W ramach tej gwarancji istnieje również możliwość otrzymania dopłaty do opro-
centowania kredytu w formie dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek. 

Dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych 

Do 31 grudnia 2020 r. MŚP, ale również duże przedsiębiorstwa z sektora produkcji 
rolnej mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych odna-
wialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotówkach, w celu zapewnienia płynności 
finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z epidemią. 

BGK  wypłaca dopłatę, pokrywającą część odsetek należnych bankowi kredytującemu. 
Kredytów z dopłatami udzielają banki komercyjne i spółdzielcze, współpracujące z BGK. 
Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący bierze pod uwagę kwotę dotychczas-
sowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. 

 
 

 

NOWE FORMY WSPARCIA LUB PRZEDŁUŻENIE 

DOTYCHCZASOWYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH 

– CO PLANUJE RADA MINISTRÓW?   
  
  

 Podczas konferencji w dniu 4 listopada 2020 r. Prezes Rady Ministrów zapowiedział 
nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców lub wydłużenie czasu obowiązywania 
dotychczasowych programów pomocowych.  
 
W dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada 2020 r. przedstawiono 10 działań antykryzysowych 
dla firm.  
 
Dofinansowanie kosztów stałych działalności gospodarczej  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

Sektor MŚP dotknięty 
restrykcjami sanitarnymi, 
pod warunkiem spadku 
przychodów o 30% 
względem tego samego 
okresu 2019 r.  

dofinansowanie do 70% 
niepokrytych przychodami 
kosztów stałych działalności   

styczeń 
2021 r.  
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Umorzenie subwencji finansowej PFR  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

Sektor MŚP dotknięty 
restrykcjami 
sanitarnymi, pod 
warunkiem 
skumulowanego 
spadku przychodów 
od marca 2020 r. do 
marca 2021 r. o co 
najmniej 30% 

umorzenie subwencji finansowej    I połowa2021 r.  

Wydłużenie tarczy finansowej PFR dla dużych przedsiębiorców  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

duże przedsiębiorstwa    pożyczka płynnościowa; 

 pożyczka preferencyjna; 

 finansowanie kapitałowe. 

połowa grudnia 
2020 r.   

Pożyczki z długoterminową gwarancją  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

MŚP 

duże przedsiębiorstwa    

 gwarancje płynnościowe     
dla dużych przedsiębiorstw; 

 gwarancje de minimis dla 
MŚP 

program 
obowiązuje 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników [przywrócenie art. 15g. Tarczy 
Antykryzysowej]  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

MŚP 

duże przedsiębiorstwa    

 dofinansowanie do 
wynagrodzeń 
pracowników i składek 
ZUS 

po notyfkacji 
przez Komisję 
Europejską 

Postojowe  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

mikrofirmy z branż 
objętych restrykcjami 
sanitarnymi     

świadczenie postojowe   po notyfkacji 
przez Komisję 
Europejską 
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Zwolnienie z ZUS [branżowe] 

kto? forma wsparcia od kiedy? 

branże objęte 
restrykcjami sanitarnymi      

zwolnienie z ZUS    po notyfkacji 
przez Komisję 
Europejską 

Dofinansowanie na przebranżowienie  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

przedsiębiorcy z branż 
objętych restrykcjami 
sanitarnymi       

dotacja w wysokości do 8-
krotności średniego 
wynagrodzenia za pracę     

w ramach 
pomocy de 
minimis   

Polityka drugiej szansy  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

MŚP  

duże przedsiębiorstwa        

pomoc na restrukturyzację      obowiązuje 

Dofinansowanie leasingu  

kto?  forma wsparcia  od kiedy? 

MŚP  leasing operacyjny z ARP      w ramach 
pomocy de 
minimis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 



An independent member of UHY 
International 

 

 

 

 

 KONTAKT 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

UHY ECA S.A. 

ul. Połczyńska 31A 

01-377 Warszawa 
TEL. +48 22 633 03 00 EMAIL 

BIURO@UHY-PL.COM 
www.uhy-pl.com 
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sieci UHY nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone przez inne firmy członkowskie. 

 
© 2020 UHY ECA 

  

DORADZTWO PRAWNE 
dr Karolina Tobolska-Grela 

Associate Partner 

Radca Prawny 

Tel: +48 506 200 896 

Email: karolina.tobolska@uhy-pl.com 

mailto:BIURO@UHY-PL.COM
http://www.uhy-pl.com/
mailto:karolina.tobolska@uhy-pl.com

