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INSTRUMENTY WSPARCIA
WSTĘP

§ W związku z koniecznością łagodzenia jej skutków dla gospodarki 
wprowadzone zostały nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców.

§ Instrumenty te zostały zawarte głównie w przepisach skupionych w ramach 
tak zwanej Tarczy Antykryzysowej i są wdrażane przez agendy rządowe: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Pracy (wojewódzkie, powiatowe), 
Polski Fundusz Rozwoju, Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

§ Zróżnicowany charakter dostępnych instrumentów: dotacje, subwencje, 
ulgi w opłatach, ulgi w podatkach, niskooprocentowane i nieoprocentowane 
pożyczki, kredyty, gwarancje bankowe.
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INSTRUMENTY WSPARCIA
WSTĘP

Procedura skorzystania z większości instrumentów polega na wystąpieniu z 
wnioskiem do właściwej instytucji rządowej lub instytucji wskazanej jako 
operatora programu wsparcia, do której przekazano obsługę instrumentu. 

Dla większości instrumentów istnieje możliwość składania wniosków 
elektronicznych.

Instrumenty zróżnicowane są w zależności od wielkości firmy.
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INSTRUMENTY WSPARCIA
WSTĘP

Niektóre instrumenty pożyczkowe, subwencyjne mogą być umarzane lub w 
części umarzane po spełnieniu określonych w zasadach warunkach. 

Nie finansujemy tych samych wydatków z różnych instrumentów.

Należy bardzo skrupulatnie przestrzegać terminów i warunków zawartych w 
zasadach (regulaminach)  finansowania i/lub w podpisywanych z 
instytucjami wdrażającymi.
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MIKRO MSP DUŻA

ZATRUDNIENIE Poniżej 10 
pracowników

Poniżej 250 
pracowników

Co najmniej
250 

pracowników

OBRÓT
Nie więcej 
niż  2 mln 

euro

Nie więcej niż 
50 mln euro

Powyżej  50 
mln euro

SUMA
BILANSOWA

Nie więcej 
niż 2 mln 

euro

Nie więcej niż 
43 mln euro

Powyżej 43 mln
euro

LUB

ORAZ

https://kwalifikator.een.org.pl
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ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZA MARZEC KWIECIEŃ I MAJ 2020 R. DLA OSÓB PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ, FIRM ZGŁASZAJĄCYCH DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH MNIEJ NIŻ 50 OSÓB, 
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I DUCHOWNYCH

ZUS

Dotyczy zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przedsiębiorca może być zwolniony z opłacenia 100% należności za dany miesiąc. 
Możliwość ta dotyczy osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą 
działalność, które w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosiły 
do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 
30 kwietnia 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy 
prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do 
ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych, w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 
marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych, w okresie od 1 marca 
do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosiły do ubezpieczeń mniej niż 50 
ubezpieczonych.
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ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB, KTÓRE WYKONUJĄ UMOWY 
CYWILNOPRAWNE (UMOWY ZLECENIA, AGENCYJNE, O DZIEŁO)

ZUS

Świadczenie dotyczy osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną,
umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).
Można otrzymać 2080 zł. Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w
miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 1299,99 zł
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,
przy czym przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym
nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału. Umowa cywilnoprawna musiała być zawartą przed 1 kwietnia
2020 r.
Wnioskodawca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Świadczenie można będzie uzyskać otrzymać maksymalnie trzy razy.
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ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆGOSPODARCZĄ

ZUS

Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa 
przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym osób, które korzystają z Ulgi 
na start oraz osob, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus, jeżeli miały przestój 
w następstwie COVID - 19. Świadczenie postojowe wyniesie 2 080 zł jeżeli prowadzono 
działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed 
złożeniem wniosku był o minimum 15% niższy od przychodu w miesiącu 
poprzedzającym. Świadczenie w wysokości 1 300 zł przysługuje w przypadku 
rozliczania podatku kartą podatkową oraz zwolnień z opłacania podatku VAT. Posiadanie 
innego tytułu do ubezpieczeń społecznych wyklucza możliwość uzyskania pomocy. 

Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy. Wnioski o świadczenie postojowe 
mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 
miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemii.
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ŚWIADCZENIA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC 
PRACY
URZĄD PRACY

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo 
obniżonym wymiarem czasu pracy. Dotyczy to przedsiębiorców, u których wystąpił spadek 
obrotów gospodarczych nie mniej niż o 15%.

Pracownikowi, który został objęty przestojem ekonomicznym lub któremu został obniżony 
wymiar czasu pracy, przysługuje świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za 
czas przestoju ekonomicznego. 

Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 
pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na 
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od 
przyznanych świadczeń.

Świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. W przypadku 
przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika 
wyniesie 1.533,09 zł (brutto). W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna 
kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto)
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POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTOW PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKRO PRZEDSIĘBIORCY

URZĄD PRACY

Pożyczka w kwocie 5 tys. złotych przeznaczona jest dla mikro 
przedsiębiorców. Okres spłaty wynosi do 12 miesięcy z 3 miesięczną 
karencją. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 
stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. 

Możliwe jest całkowite umorzenie pożyczki na wniosek mikro 
przedsiębiorcy, jeżeli będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Z pożyczki mogą skorzystać mikro przedsiębiorcy, którzy zatrudniali mniej 
niż 10 pracowników oraz nie przekroczyli 2 mln euro obrotu. O pożyczkę 
mogą ubiegać się także mikro przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy 
nie zatrudniali pracowników.
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DOFINANSOWANIE CZĘŚCI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ 
SKŁADEK NA UBEZPIECZANIE SPOŁECZNE

URZĄD PRACY

§ Wsparcie może uzyskać przedsiębiorca, który odnotuje spadek obrotów obrotów
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku
bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. 

§ Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów i może
wynosić od 50 do 90″%. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami.

§ Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same 
koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną
sfinansowane z innych środków publicznych. Wsparcie może zostać́ przyznane
na okres nie dłuższy niż̇ 3 miesiące
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DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY 
NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW

URZĄD PRACY

§ Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów
gospodarczych.

§ Dofinansowane obliczone zostanie według następujących przedziałów
spadku obrotu: co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia, co najmniej 50% - może być przyznane
w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o najmniej 80% -
może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

§ Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
Dofinansowanie powinno być ́ przeznaczone na koszty prowadzenia
działalności gospodarczej. 
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TARCZA FINANSOWA W ZAKRESIE MIKRO FIRM 

PFR (BANKI)

§ Wniosek może złożyć przedsiębiorca, który prowadził działalność i posiadał status 
mikro firmy na dzień 31 grudnia 2019 r., odnotowuje spadek przychodów ze 
sprzedaży o co najmniej 25%.

§ Kwota subwencji finansowej obliczana jest jako iloczyn liczby pracowników oraz
kwoty 12 000 zł, kiedy spadek przychodów wynosi między 25 a 50%, 24 000 zł, 
kiedy spadek przychodów wynosi między 50 a 75% oraz 36 000 zł, kiedy spadek
przychodów wyniesie między 75 a 100%. 

§ Mikroprzedsie ̨biorca, kto ́ry utrzyma co najmniej 100% poziomu zatrudnienia przez
12 miesięcy zachowa (bez obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartos ́ci subwencji. W 
przypadku redukcji zatrudnienia kwota zwrotu ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie
do zmniejszenia zatrudnienia. 
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TARCZA FINANSOWA W ZAKRESIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

PFR (BANKI) 

§ Wniosek może złożyć tzw. MŚP (małe lub średnie przedsiębiorstwo). 

§ Maksymalna kwota Subwencji Finansowej jest określana procentowo w 
relacji do poziomu przychodów ze sprzedaz ̇y w 2019 r.

§ Kwoty Subwencji Finansowej mogą przyjąc ́wartości 4%,  6% lub 8% wartości
przychodów ze sprzedaz ̇y przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 
50% i 75% - maksymalnie do kwoty 3 500 000 zł. Po spełnieniu określonych
kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 
miesiącach do 75 proc. wartości subwencji może zostać umorzona. 



MAJ 2020

TARCZA FINANSOWA W ZAKRESIE DUŻYCH 
FIRM
PFR (BANKI) 

§ Program przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników lub których
obrót przekracza 50 mln EUR lub których suma bilansowa przekracza 43 mln EUR, w ujęciu
skonsolidowanym. Do programu mogą aplikować również małe i średnie przedsiębiorstwa, które
zatrudniają powyżej 150 pracowników, a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł i
których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł.

§ Wsparcie to indywidualnie ustalane finansowanie inwestycyjne, płynnościowe lub
nieoprocentowana pożyczka preferencyjna. Finansowanie płynnościowe maksymalnie przez 2 
lata do kwoty 1 mld zł. może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności. 
Finansowanie preferencyjne kredytów do kwoty 750 mln zł w formie pożyczki umarzalnej do 75 
proc. Udzielone finansowanie preferencyjne może być przeznaczone na bieżącą działalność
operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.

§ Finansowanie inwestycyjne może być udzielane za pomocą różnorodnych instrumentów
finansowych
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REFINANSOWANIE UMÓW LEASINGOWYCH DLA 
SEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
ARP

§ Instrument przeznaczony jest dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. 

§ Jest to leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych
leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. 
Karencja w spłacie rat leasingowych może być udzielona do 12 miesięcy, 
oprocentowanie: WIBOR 1M + marża. Zabezpieczeniem leasingu może być
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych
udziałowców leasingobiorcy. 
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POŻYCZKI OBROTOWE FINANSUJĄCE WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W 
SEKTORZE MŚP

ARP

§ Pożyczka przeznaczona jest dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z 
potwierdzonym deficytem płynności bieżącej.

§ Pożyczka udzielana jest w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu
wynagrodzeń przedsiębiorstwa

§ Pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze

§ Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża, prowizja 0,2%.

§ Okres finansowania do 2 lat, wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Pożyczka
może być uruchamiana jednorazowo lub w transzach. 

§ Zabezpieczeniem pożyczki 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 > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na
nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia



MAJ 2020

POŻYCZKI OBROTOWE NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE 
OBROTOWYM

ARP

§ Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających
dodatnie wyniki za 2019 r.

§ Kwota pożyczki może wynieść od 0,8 mln zł – 5 mln zł, okres finansowania do 
6 lat, wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy, 
oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża, prowizja przygotowawcza
0,2%.

§ Zabezpieczeniem pożyczki może być : hipoteka na nieruchomości i inne
standardowe zabezpieczenia akceptowane przez instytucję (minimum 120% 
wg wartości rynkowej).
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POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE 
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

BGK POPRZEZ WYTYPOWANE INSTYTUCJE 

§ Wsparcie dla mikro, małych i średnich firm. Pożyczka płynnościowa jest 
połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. 

§ Pieniądze można przeznaczyć na uregulowanie bieżących potrzeb, zapłatę
pensji pracowników czy należności u kontrahentów. 

§ Wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest 
indywidualnie

§ Okres spłaty do 6 lat. Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. 
wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. 
Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i
nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki firma ma 
30 dni, na przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków 6 miesięcy.
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KORZYSTNIEJSZE WARUNKI FINANSOWANIA POŻYCZEK DLA FIRM Z 
SEKTORA MŚP

BGK POPRZEZ WYTYPOWANE INSTYTUCJE 

§ Przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty
pożyczek unijnych: dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie
kapitału; 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli
zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy; obniżenie oprocentowania pożyczek; 
brak podwyższonych odsetek oraz niepodejmowanie działań
windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

§ Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu
wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po 
wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę,
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KORZYSTNIEJSZE WARUNKI GWARANCJI DE MINIMIS Z BANKU 
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANKI 

§ Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się
bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie
rodzi żadnych skutków podatkowych.

§ Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu
obrotowego lub inwestycyjnego. Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest 
uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, 
zgodnie z obowiązującymi w Banku Kredytującym procedurami. Jeżeli
przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i
spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank 
Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go 
gwarancją de minimis. kredytu obrotowego.
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GWARANCJA Z FUNDUSZU GWARANCJI 
PŁYNNOŚCIOWYCH 

BGK POPRZEZ POŚREDNIKÓW

§ Jest to gwarancja spłaty kredytów z przeznaczeniem na zapewnienie płynności
finansowej, udzielanych średnim i dużym przedsiębiorcom. Gwarancja obejmuje
niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z 
udzielonym kredytem. 

§ Gwarancjami mogą być objęte kredyty, dla których zawierane są nowe umowy lub
odnowienia kredytów odnawialnych w przypadku udostępnienia limitu kredytu na
kolejny okres oraz umowy kredytów nieodnawialnych lub odnawialnych w 
przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu). Przy podwyższeniu kwoty
kredytu, kwota gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi nie więcej niż
80 proc. kwoty podwyższenia. Kredyt z gwarancją z FGP nie może być 
przeznaczony na spłatę innego kredytu. Stawki prowizyjne za udzielenie gwarancji 
od 0,25% do 1,15%. 



GWARANCJA BIZNEXMAX

BANKI

§ Gwarancją spłaty kredytu udzielaną w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia 
innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG 
POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do 
oprocentowania kredytu objętego gwarancją.

§ Gwarancja może objąć kredyt obrotowy odnawialny, w tym kredyt odnawialny w 
rachunku bieżącym udzielony do końca 2020 r.

§ Przedsiębiorca w Banku Kredytującym razem z wnioskiem o kredyt składa: wniosek 
o udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu 
w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis - albo 
wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii 
gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna 



Dziękuję za uwagę

Kancelaria Doradcza Bożena Lublińska-Kasprzak

lublinskakasprzak@gmail.com


