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DODATKOWE 

FORMY WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI 

W DOBIE COVID-19



Szanowni Państwo,

W niezmiernie trudnym dla biznesu okresie, w którym przedsiębiorcy poszukują

odpowiednich dla siebie rozwiązań pomocowych, pragniemy przypomnieć, że poza

środkami z ZUS i urzędów pracy – dostępne są dodatkowe możliwości

uzyskania wsparcia dla swojej działalności.

Poniżej opisujemy m.in. jakie formy wsparcia oferuje Polski Fundusz Rozwoju oraz

jakie są zasady ich uzyskania. Choć większość z tych rozwiązań ma wejść w życie

dopiero w najbliższych tygodniach, warto już teraz rozważyć, jaka forma wsparcia

jest najbardziej korzystna dla Państwa firmy.

Finansowanie ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju

PFR przewiduje uruchomienie jeszcze w kwietniu Tarczy Finansowej polegającej na

przyznaniu subwencji z możliwością jej umorzenia po 12 miesiącach. Przewidywane

jest wprowadzenie uproszczonej i zautomatyzowanej procedury realizowanej za

pośrednictwem bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie

udostępniona na stronie www.pfr.pl. Warunki uzyskania tego wsparcia i jego

wykorzystania są jednakowe dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak

wysokość uzyskanych środków i zasady umorzenia różnią się już w zależności od

rozmiaru firmy. Osobno uregulowane są zasady wsparcia dużych przedsiębiorstw.

Dodatkowe formy wsparcia działalności w dobie COVID-19
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TARCZA FINANSOWA PFR DLA MIKROFIRM ORAZ DLA MAŁYCH

I ŚREDNICH FIRM – WARUNKI WSPÓLNE

Ogólne warunki uzyskania wsparcia to:

• 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,

• brak postępowania upadłościowego, likwidacyjnego i restrukturyzacyjnego,

• rezydencja podatkowa w RP oraz rozliczanie podatku za ostatnie 2 lata obrotowe 

na terytorium RP (lub zobowiązanie do przeniesienia rezydencji podatkowej na 

terytorium RP w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki),

• prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r.,

• brak zaległości względem ZUS/US na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień 

udzielenia finansowania (za wyjątkiem rozłożenia na raty/odroczenia).

Środki z PFR można będzie przeznaczyć na pokrycie kosztów prowadzonej

działalności gospodarczej, w tym na przedterminową spłatę kredytów (do

maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji). Jednocześnie przewidywany jest

zakaz przeznaczania środków z subwencji na nabycie innego przedsiębiorcy oraz na

płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem

przedsiębiorstwa.



TARCZA FINANSOWA PFR DLA MIKROFIRM

Kto może z niej skorzystać?

Przedsiębiorca zatrudniający od 1 do 9 pracowników, którego roczny obrót lub suma

bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Co można uzyskać?

Subwencje zwrotne PFR w wysokości do 324 tys. zł z możliwością umorzenia do 75%

subwencji na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia jej wypłaty.

Na ostateczną kwotę przysługującej subwencji wpływ będzie miała liczba

zatrudnionych oraz kwota bazowa subwencji (uzależniona od wielkości spadku

przychodów).

Jakie są warunki umorzenia?

25% wartości subwencji będzie bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania

działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50% subwencji będzie

bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12

miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji będzie

odpowiednio wyższy.

TARCZA FINANSOWA PFR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Kto może z niej skorzystać?

Przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 250 pracowników, którego roczny obrót nie

przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Subwencje zwrotne PFR przyznawane mają być na 3 lata w wysokości do 3,5 mln zł

z możliwością umorzenia do 75% subwencji na koniec 12 miesiąca kalendarzowego

od dnia jej wypłaty. Faktyczna kwota uzyskanej subwencji uzależniona będzie od

wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 oraz skali

spadku obrotów w związku z COVID-19.

Jakie są warunki umorzenia?

Umorzeniu będzie podlegało:

• 25% pod warunkiem kontynuacji działalności

• 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży

• 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest 

odpowiednio wyższy

Dodatkowe formy wsparcia działalności w dobie COVID-19
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TARCZA FINANSOWA PFR DLA DUŻYCH FIRM

Dla dużych firm finansowanie ma być udzielane przez PFR na bazie indywidualnej

analizy finansowej. PFR przewiduje dodatkowe (oprócz tych wskazanych powyżej

dla MŚP) warunki uzyskania dofinansowania, w postaci:

• utraty zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub

usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub

zasobów w związku z COVID-19

• nieotrzymywania płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie

przekraczającej 25% należności

• braku dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku

z nowymi kontraktami na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego

• bycia uczestnikiem Programów Sektorowych

DLA DUŻYCH FIRM DOFINANSOWANIE Z PFR MA BYĆ DOSTĘPNE

W FORMIE:

• finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat

z opcją przedłużenia o rok - o wartości do 1 mld zł,

• finansowania preferencyjnego 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,

• finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych instrumentów

kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy

publicznej - o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Program "Tarcza Finansowa PFR" dla Dużych Firm będzie obsługiwany za

pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego. 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.
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WYBRANE DODATKOWE FORMY WSPARCIA:

INSTRUMENTY AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

ARP do udostępnionych dotychczas sposobów wsparcia dla przedsiębiorców

w postaci m.in. pożyczki obrotowej dla MŚP do kwoty 800 tys. zł, pożyczki

inwestycyjnej, czy szerokiej oferty leasingu planuje dodać nowe produkty w ramach

Tarczy Antykryzysowej.

Wśród planowanych rozwiązań znajduje się:

• uproszczona pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym -

do 5 mln zł – przewidziana dla sektora MŚP w okresie trwania stanu epidemii na

terytorium RP oraz po odwołaniu tego stanu do czasu ustania negatywnych skutków

ekonomicznych dla przedsiębiorców,

• uproszczona pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,

• leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów

komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych - do 5 mln zł netto dla klienta

z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy.

INSTRUMENTY BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom

COVID-19 planuje wprowadzić:

• Systemy Gwarancji, które mają ułatwić przedsiębiorcom kredytowanie swojej

działalności,

• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na okres do 12 miesięcy,

• wsparcie z wykorzystaniem funduszy unijnych – przewidujące m.in. wydłużenie

karencji w spłacie pożyczek unijnych.

Choć największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców mogą cieszyć się

udostępnione dotychczas instrumenty walki ze skutkami COVID-19, planowane jest

wprowadzenie szerokiego spektrum innych rozwiązań. Dla prawidłowego doboru

właściwych dofinansowań spośród tych już oferowanych i tych, które mają być

dostępne niebawem, kluczowa jest nie tylko analiza całokształtu Tarczy

Antykryzysowej, ale przede wszystkim – indywidualna sytuacja każdego

przedsiębiorstwa.
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Uprzejmie prosimy, abyście Państwo potraktowali niniejszy

materiał, jako informacyjny i nie mający charakteru opinii lub

porady prawnej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości

zapraszamy do kontaktu.

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K.

tel. 42 207 76 76

kancelaria@marianskigroup.pl

Biura: Warszawa, Łódź, Wrocław, Częstochowa

www.marianskigroup.pl

mailto:kancelaria@marianskigroup.pl

