
Omówienie wsparcia dla przedsiębiorców
w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 oraz 

innych rządowych form pomocy.

Na bieżąco analizujemy sytuację prawną, która została wywołana 
epidemią wirusa COVID-19. Chcielibyśmy przedstawić Państwu 
omówienie kolejnych form wsparcia oferowanych przez rząd, 
dzięki któremu dowiecie się Państwo z jakich instrumentów 

pomocowych może skorzystać Państwa firma.



W ślad za Informatorem prawnym dotyczącym Tarczy
AntykryzAntykryzysowej 1.0 uchwalonej 31.III.2020 przygotowaliśmy informator 
prawny w którym opisaliśmy kolejne zaproponowane przez Państwo 
formy wsparcia przeznaczone dla mikro, małych oraz średnich 
przedsiębiorców. W niniejszym Informatorze opisujemy nie tylko 
rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 16.IV.2020 roku o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) – dalej jako: „Tarcza antykryzysowa 
2.2.0” z uwzględnieniem ustawy z dnia 31.III.2020 roku o zmianie ustawy
o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 569), ale również inne 
środki pomocowe udostępnione przez Państwo celem wsparcia 
przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami wprowadzonymi
w związku z wirusem COVID-19. 

Kolorem bordowym wskazujemy środki pomocy już dostępne. Kolorem 
granatowym oznaczamy instrumenty pomocowe, które zostaną 
udostępnione wkrótce, po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. 
Natomiast już teraz zachęcamy do zapoznania się z ich założeniami.

Gdańsk 2020

Copyright, Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni 

Kancelaria Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni
z siedzibą w Gdańsku to spółka, która oferuje najwyższej jakości usługi 
prawne, przy optymalnych zasadach wynagradzania.

WiedWiedza prawna zdobyta przez Partnerów podczas kilkunastu lat 
praktyki pozwala Kancelarii zaoferować swoim dotychczasowym oraz 
przyszłym Klientom profesjonalną i dostosowaną do ich potrzeb 
obsługę prawną. Dostosowanie zakresu usług do rzeczywistych potrzeb 
klienta, wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom, własna inicjatywa 
oraz jasne zasady wynagradzania to nasze główne założenia. 
Priorytetem jest dla nas osiągnięcie celu zakładanego przez klienta. 

Kim jesteśmy?
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Poszerzono krąg mikroprzedsiębiorców, którzy będą 
uprawnieni do skorzystania jednorazowo z mikropożyczki
w kwocie 5.000,00 zł, o podmioty, które nie zatrudniają 
pracowników.

DodatDodatkowo, aby skorzystać z umorzenia pożyczki i jej nie 
zwracać, mikroprzedsiębiorca musi prowadzić swoją 
działalność przez okres 3 miesięcy od dnia uzyskania środków 
oraz powinien złożyć wniosek o umorzenie w terminie 14 dni od 
dnia upływu 3 miesięcy od kiedy faktycznie otrzymał środki. 
Warunek ten ma zastosowanie do wszystkich pożyczek
tj.tj. również tych, które zostały udzielone do dnia wejścia w życie 
ustawy o Tarczy antykryzysowej 2.0. Umorzenie pożyczki nie 
stanowi przychodu rozpoznawanego na potrzeby podatków 
CIT oraz PIT. 

Kto może skorzystać?

Aktualnie 
o miko mikropożyczkę 
może ubiegać się 
również 
przedsiębiorca, który 
nie zatrudnia 
pracowników (jest to 
zmiana w stosunku 
do popdo poprzedniego 
rozwiązania).

MIKROPOŻYCZKI DOSTĘPNE 
DLA SZERSZEGO KRĘGU FIRM
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W Tarczy antykryzysowej 2.0 doszło do rozszerzenia kręgu 
przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o zwolnienie
z 3-miesięcznego obowiązku opłacania składek w ZUS. 
Zwolnienie nie dotyczy całości nieopłaconych składek (jak
w przypadku mikroprzedsiębiorców) ale jedynie jej połowy. Ze 
zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy 
opłacili składkę za marzec. 

UsUstawa zmienia dotychczasowe rozwiązanie dodatkowo, 
w taki sposób, że do liczby ubezpieczonych nie dolicza się 
pracowników młodocianych. 

Kto może skorzystać?

Płatnik składek Płatnik składek (jeżeli 
był zgłoszony jako 
płatnik przed 1 lutego 
2020 roku), który na 
dzień 29 lutego 2020 
roku zgłosił do 
ubezpieczeń 
społeczspołecznych od 10 do 
49 ubezpieczonych.

ZWOLNIENIE Z ZUS-U NA 3 MIESIĄCE 
DLA WIĘKSZYCH FIRM
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Zgodnie z Tarczą antykryzysową 1.0 świadczenie postojowe 
udzielane było jednorazowo. Wprowadzono zmianę 
polegającą na tym, że osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach 
umowy cywilnoprawnej, które spełniają warunki do ubiegania 
się o przyznanie świadczenia postojowego, będą mogły 
otrzymywać świadczenie postojowe w wysokości 2080 złotych 
miesięczniemiesięcznie (maksymalnie w okresie 3 miesięcy - pod 
warunkiem, że sytuacja materialna wykazana w pierwotnym 
wniosku nie poprawiła się). Wypłata kolejnego świadczenia 
postojowego uzależniona będzie wyłącznie od złożenia 
oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we 
wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Świadczenie nie podlega opodatkowaniu oraz nie podlega 
oskładkowaniu. W odniesieniu do osób prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą usunięto limit 
przychodu, który dotychczas wynosił 15.681,00 zł.

Pozostawiono jednocześnie Radzie Ministrów możliwość 
podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach
w drodze rozporządzenia.

Kto może skorzystać?

OOsoby, które spełniały 
dotychczasowe 
warunki do uzyskania 
świadczenia 
postojowego oraz 
osoby, których 
dyskwalifikowała 
wywysokość uzyskanego 
przychodu w kwocie 
powyżej 15.681,00 zł.

WYDŁUŻENIE ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO
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Ta pomoc finansowa adresowana jest do mikro, małych
i średnich przedsiębiorców. Przy czym:
• mikro przedsiębiorca to taki, który w co najmniej jednym roku 
z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 
warunki:
a) zatrudniał od 1 (z wyłączeniem siebie jako właściciela) 
do do 9 pracowników, oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w PLN 2 milionów EUR, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w PLN 2 milionów EUR;

• mały przedsiębiorca to taki, który nie jest mikro przedsiębiorcą
ii w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych 
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający   
rrównowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro;

• średni przedsiębiorca to taki, który nie jest ani 
mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą i w co najmniej 
jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie 
następujące warunki:
a)a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów
i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 
przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

RRozwiązania, które opisujemy poniżej odnoszą się głównie do 
możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie 
deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania 
aktualnie leasingowanych środków transportu bądź uzyskania 
karencji w spłacie zobowiązań i wydłużenia okresu finansowania
w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 do momentu ustania jej 
negatywnych skutków ekonomicznych. 

WW praktyce, ustaleniem warunków pomocy, jak i dystrybucją 
środków zajmie się Agencja Rozwoju Przemysłu („ARP”). Podkreślić 
należy, że o poniższe środki można wnioskować jednocześnie,
aa uzyskanie którejkolwiek formy wsparcia, nie wyklucza 
uwzględnienia wniosku o udzielenie innych środków pomocowych. 
Umowy wsparcia zawierane będą na zasadach komercyjnych, 
jednak według zapowiedzi, ich warunki będą korzystniejsze od 
standardowo stosowanych na rynku dla danych instrumentów 
finansowych.

Kto może skorzystać?

MikMikro, mali i średni 
przedsiębiorcy 
prowadzący 
działalność minimum 
od roku, na zasadach 
pełnej księgowości, 
u u których w wyniku 
COVID-19 tj. wystąpił 
spadek obrotów 
gospodarczych nie
mniejszy niż:

1) 11) 15%, w ciągu 
dowolnie wskazanych 
2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, po 
dniu 1 stycznia 2020 
roku, w porównaniu 
do łącznych obrotów 
z analogiczz analogicznych 
2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych 2019, 
lub,

2) 25% z dowolnie 
wskazanego miesiąca 
kalendarzowego,
przypadającego po 
dniu 1 stycznia 2020 
roku, w porównaniu 
do obrotów z 
miesiąca 
poprzedniego.

POMOC FINANSOWA W FORMIE POŻYCZEK, GWARANCJI, 
PORĘCZENIA LUB LEASINGU REALIZOWANA ZE 
ŚRODKÓW POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)



4.2
Ten instrument pomocowy przeznaczony jest na 
sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym przedsiębiorcy. 
Okres finansowania to 6 lat z dopuszczalnym 15-miesięcznym 
okresem karencji. Pożyczka w opisywanym przypadku
w zależności od wykazanych potrzeb przedsiębiorcy, może być 
udzielona w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł.

PPożyczka miałaby podlegać zabezpieczeniu na wartość 
minimum 120% wartości rynkowej. Zabezpieczenia byłoby 
zrealizowane przy wykorzystaniu wsparcia Funduszy 
Poręczeniowych Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o.o. oraz 
zabezpieczeń o charakterze uzupełniającym, takich jak weksel 
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie
oo poddaniu się egzekucji oraz poręczenie głównych 
udziałowców pożyczkobiorcy.

Ustawa nie wprowadza zwolnień z podatku PCC z tytułu 
zawarcia umowy pożyczki, który aktualnie wynosi 0,5 %.

Kto może skorzystać?

Mikro, mali lub średni 
przedsiębiorcy 
prowadzący pełną 
księgowość, których: 
a) pa) przychody za 
ostatni okres 
obrachunkowy 
znajdowały się na 
poziomie min. 
4 mln zł, 
bb) poprzedni rok 
obrachunkowy 
zakończył się 
dodatnim wynikiem 
EBITDA (zysk 
operacyjny przed 
potrąceniem 
odseodsetek).

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE 
DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

4.1
Udzielana pożyczka ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę 
wynagrodzeń dla pracowników. Okres finansowania to 2 lata,
z wydłużonym okresem karencji do 12 miesięcy (oznacza, że pierwszą 
ratę można spłacić nawet po roku od dnia podpisania umowy). 
Pożyczka może być przekazana jednorazowo lub w transzach. 
Celem jest utrzymanie stanu zatrudnienia i umożliwienie 
kontynuacji prowadzonej działalności. 

PPożyczka mogłaby być udzielona jako dodatkowe uzupełnienie 
źródła finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych 
źródeł finansowania dostępnych w ramach Tarczy antykryzysowej 
1.0 oraz 2.0. 

Nie wprowadzono zwolnień z podatku PCC z tytułu zawarcia umowy 
pożyczki, który aktualnie wynosi 0,5 %.

Kto może skorzystać?

Mikro, mali lub średni
przedsiębiorcy 
prowadzący pełną 
księgowość, których: 
a) pa) przychody za 
ostatni okres 
obrachunkowy 
znajdowały się na 
poziomie min. 
4 mln zł, 
bb) poprzedni rok 
obrachunkowy 
zakończył się 
dodatnim wynikiem 
EBITDA (zysk 
operacyjny przed 
potrąceniem
 odse odsetek).

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ 
WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP



4.3
Przedsiębiorca może ubiegać się o udzielenie pomocy w formie 
leasingu operacyjnego (maksymalnie do kwoty 5 mln zł netto) 
przeznaczonego na refinansowanie umów leasingowych, 
których jest stroną. Pomoc dotyczyłaby pojazdów (lub naczep) 
nie starszych niż 3 lata. Okres finansowania trwałby łącznie
zz karencją 6 lat. Przy czym maksymalny okres karencji to 12 
miesięcy. Według przedstawionych założeń, zarówno opłata 
wstępna, jak i opłata manipulacyjna wynosiłyby 0 zł. 

Instrument pomocowy miałby być zabezpieczony wekslem 
własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz poręczeniem 
głównych udziałowców leasingobiorcy.

Kto może skorzystać?

Mikro, mali lub średni 
przedsiębiorcy 
prowadzący pełną 
księgowość, których: 
a) pa) przychody za 
ostatni okres 
obrachunkowy 
znajdowały się na 
poziomie min. 
4 mln zł, 
bb) poprzedni rok 
obrachunkowy 
zakończył się 
dodatnim wynikiem 
EBITDA (zysk 
operacyjny przed 
potrąceniem
 odse odsetek).

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE



5.1
Opisywanym wsparciem jest udzielenie przez Polski Fundusz 
Rozwoju zwrotnej subwencji w wysokości maksymalnie 
324.000,00 zł z możliwością jej umorzenia do 75% wartości. 
Limit subwencji obliczany jest jako iloczyn liczby 
zatrudnionych pracowników oraz kwoty bazowej subwencji, 
która uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. 
Udzieloną pomoc przedsiębiorca zobowiązany będzie 
prprzeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzonej działalności 
gospodarczej. Subwencja może być wykorzystana na 
przedterminową spłatę kredytów (do maksymalnej wysokości 
25% wartości pożyczki). Szczegółowe warunki wsparcia oraz 
obowiązki przedsiębiorcy ustalone zostaną w podpisanej 
umowie o subwencję. 

Warunkiem umorzenia 25% wartości udzielonej pożyczki jest 
kontynuowanie działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia jej 
udzielenia. Następnie, przedsiębiorca może liczyć na 
umorzenie 50% wartości pożyczki – w zależności od tego, w 
jakim stopniu utrzyma stan zatrudnienia.

SSubwencja jest udzielana jako dodatkowa pomoc obok innych 
źródeł finansowania dostępnych w ramach Tarczy 
Antykryzysowej 1.0 oraz 2.0. 

Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorca, 
u u którego nastąpił 
spadek obrotów 
gospodarczych o 25% 
w dowolnym miesiącu 
po 1 lutego 2020 roku 
względem 
analogicznego okresu 
w w roku ubiegłym oraz 
prowadził działalność 
na dzień 31 grudnia 
2019 roku, 
- warunkiem jest 
niezaleganie z 
płatnością podatków 
oraz składek na 
ubezpieczenia 
społeczne na dzień 
31 grudnia 2019 roku.

SUBWENCJE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
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PFR uruchomił wstępnie nowy program pomocowy w ramach 
Tarczy Antykryzysowej 2.0. skierowany do polskich 
przedsiębiorstw. Program „Tarcza Finansowa PFR" będzie 
obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości 
elektronicznej wybranych banków.

TTerminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady 
programu będą zatwierdzone dopiero po uzyskaniu zgody 
Komisji Europejskiej na realizację programu.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, w 
zależności od 
konkretnej formy 
wsparcia (poniżej).

SUBWENCJE UDZIELANE PRZEZ PFR



5.2
Opisywanym wsparciem jest udzielenie przez Polski Fundusz 
Rozwoju 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) zwrotnej 
subwencji w wysokości maksymalnie 3.5 mln zł z możliwością 
jej umorzenia do 75% wartości. 

W zależności od wysokości spadku przychodów ze sprzedaży
ww dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego 
roku - przedsiębiorca może liczyć na wsparcie w wysokości 
odpowiednio:

4 % wartości jego obrotów z 2019 roku - gdy jego obroty 
spadły o więcej niż 25%, a mniej niż 50%,
66 % wartości jego obrotów z 2019 roku - gdy jego obroty 
spadły o 50%, lecz nie więcej niż o 75%,
8 % wartości jego obrotów z 2019 roku - gdy spadek obrotów 
ukształtowany jest w przedziale od 75% do 100%.

RRównież w tym przypadku, przekazane środki przedsiębiorca 
będzie przeznaczać na pokrycie kosztów prowadzonej 
działalności gospodarczej, a udzielone wsparcie może zostać 
umorzone do wysokości 75% wartości - po upływie 12 miesięcy 
od dnia wypłaty pożyczki, pod warunkiem:
a) kontynuowania działalności (wtedy umorzenie
w wysokości 25% wartości subwencji),
bb) w zależności od poniesionej przez przedsiębiorcę straty 
sprzedaży (umorzenie nawet do 25 % wartości subwencji),
c) utrzymanie ustalonego w umowie zatrudnienia 
(umorzenie nawet do 25 % wartości subwencji).

Szczegółowe warunki wsparcia oraz obowiązki przedsiębiorcy 
ustalone zostaną w każdorazowo podpisywanej 
(elektronicznie) umowie o subwencję. 

Kto może skorzystać?

Mały lub średni 
przedsiębiorca,
u u którego nastąpił 
spadek obrotów 
gospodarczych o 25% 
w dowolnym miesiącu 
po 1 lutego 2020 roku 
względem 
analogicznego okresu 
w w roku ubiegłym oraz 
prowadził działalność 
na dzień 31 grudnia 
2019 roku,
- warunkiem jest 
niezaleganie 
z płatnością 
podatków oraz 
składek na 
ubezpieczenia 
społeczne na dzień 
31 grudnia 2019 roku. 

SUBWENCJE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW



6.1
Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach 
rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości
z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa 
Krajowego”. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu 
poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora małych
ii średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji wywołanej 
pandemią, system pomocowy skierowano również do 
przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. 

PomocPomoc polega na udzieleniu gwarancji spłaty kredytu (do 
kwoty 80%) przy jednoczesnym rocznym zwolnieniu 
przedsiębiorcy od opłat z tytułu jej udzielenia (dziś prowizja 
wynosi 0,5% wartości gwarancji). Kredyt musi być 
przeznaczony na sfinansowanie zobowiązań wynikających
z prowadzonej działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorcę.

Kto może skorzystać?

MikMikro, mały lub średni 
przedsiębiorca, który 
na dzień 1 lutego 2020 
roku nie miał żadnych 
zaległości względem 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz 
ururzędów skarbowych,

Jest to pomoc 
również dla 
przedsiębiorcy, który 
nie spełnia warunków 
uzyskania pomocy 
opisanych w 
punktach od 4.1 do 4.3 
(p(powyżej). 

GWARANCJE DE MINIMIS UDZIELANE PRZEZ BGK
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Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną
zz pandemią COVID-19 będą mogli skorzystać ze specjalnych 
rozwiązań, przygotowanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego we współpracy z sektorem bankowym. Środki 
pomocowe stanowić będą dodatkowe uzupełnienie 
finansowania dla przedsiębiorców obok innych źródeł 
dostępnych form pomocy.

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy, w 
zależności od 
konkretnej formy 
wsparcia (poniżej).

WSPARCIE REALIZOWANE PRZEZ BANK 
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK)



6.3
Gwarancjami z FGP będą mogły być zabezpieczone kredyty, 
dla których umowy kredytowe zostały zawarte od 1 marca 
2020 roku. Wsparcie będzie przeznaczone względem kredytów, 
których celem będzie wyłącznie zapewnienie płynności 
finansowej przedsiębiorstwa. Okres udzielonej gwarancji 
wynosiłby w takim przypadku maksymalnie 27 miesięcy, 
natomiast kwota kredytu objętego gwarancją nie może być 
wyżswyższa niż 250 mln zł. 

Zabezpieczenie realizowane będzie do 80% kwoty kredytu, co 
w konsekwencji pozwala na udzielenie gwarancji w kwocie od 
3,5 mln zł do 200 mln zł.

Kto może skorzystać?

ŚŚrednie i duże 
przedsiębiorstwa 
dotknięte skutkami 
pandemii COVID-19, 
które na dzień 1 
lutego 2020 roku nie 
miały żadnych 
zaległości wzaległości względem 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, 
urzędów skarbowych 
oraz banków 
kredytujących.

GWARANCJE BANKU GOSPODARSTWA 
KRAJOWEGO Z FUNDUSZU GWARANCJI 
PŁYNNOŚCIOWYCH (FGP) DLA ŚREDNICH I DUŻYCH 

6.2
Aktualnie wiemy, że BGK pracuje nad systemem dopłat do 
oprocentowania kredytów bankowych dla małych, średnich i dużych 
przedsiębiorców. Opisywany środek pomocowy jeszcze nie jest 
dostępny. Nie są również na dzień sporządzenia niniejszego 
informatora znane jego główne założenia – poza tym, iż rozwiązanie 
przewiduje udzielenie dopłat do oprocentowania kredytów 
obrotowych w okresie maksymalnie 12 miesięcy. Mając świadomość, 
żeże część przedsiębiorców może być zainteresowana dopłatami do 
oprocentowania obrotowych kredytów bankowych, będziemy 
Państwa na bieżąco informować o postępach w pracach nad tym 
instrumentem pomocowym.

Gdy tylko BGK wdroży tą pomoc – niezwłocznie przekażemy 
szczegółowe zasady udzielania wsparcia. 

Kto może skorzystać?

MałMały, średni i duży 
przedsiębiorca. 
Pozostałe warunki nie 
zostały dotychczas 
przedstawione przez 
BGK.

SYSTEM DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW 
BANKOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTKNIĘTYCH 
SKUTKAMI PANDEMII COVID-19
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• Na czas epidemii zostały ograniczone możliwości zmiany 
przez banki postanowień umów kredytu i pożyczek 
zaciągniętych przed 8.III.2020 na niekorzyść kredytobiorców 
(pożyczkobiorców).

•• Wydłużono termin na wydanie interpretacji indywidualnych 
przepisów prawa podatkowego o okres trzech miesięcy, gdy 
wniosek o ich wydanie został złożony przed 31 marca 2020 
roku.

•• Termin na złożenie wniosku o upadłość dłużnika nie 
rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu, jeśli 
podstawa do zgłoszenia wniosku powstała w czasie stanu 
epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego a stan 
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYJĘTE 
W TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 2.0.



Celem uzyskania wsparcia z rządowych programów należy 
spełnić określone warunki. Nasz zespół przeprowadzi 
gruntowną analizę prawną możliwości wykorzystania 
mechanizmów pomocowych przez Państwa firmę, skupiając 
się każdorazowo na indywidualnej sytuacji. 
ZZ uwagi na wieloletnie doświadczenie, gotowi jesteśmy 
skoordynować obsługę procesu pomocowego, począwszy na 
złożeniu wymaganych wniosków, kończąc na rozliczeniu 
otrzymanej pomocy. 

Zapewniamy równolegle kluczowe wsparcie w trakcie 
negocjacji umów handlowych, przedstawiamy odpowiednie 
rozwiązania chroniące prowadzoną działalność gospodarczą
i i zgromadzony majątek. 

POMOŻEMY SKORZYSTAĆ PAŃSTWA FIRMIE Z 
OFEROWANEGO PRZEZ RZĄD WSPARCIA
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