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Informacja nieodpłatna  

 

Tarcza Antykryzysowa 2.0. - Główne nowe rozwiązania ochronne. 

 

 

Wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (bezzwrotne) 

  

Program wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. polegać będzie na wypłacie częściowo 

bezzwrotnych subwencji finansowych podmiotom gospodarczym.  

  

Termin i zasady programu zostaną podane w najbliższym czasie. Program ten będzie 

obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków dla 

mikrofirm,  małych i średnich firm. Wnioski dużych firm składane będą za pośrednictwem 

specjalnego formularza zgłoszeniowego, co jest możliwe już teraz, za pomocą poniższej strony: 

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6G

oHhj6NZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u 

 

 

Wsparcie finanasowe z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (zwrotne) 

  

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapewnia uproszczoną i przyśpieszoną procedurę uzyskania 

zwrotnego wsparcia finansowego w postaci pożyczek, gwarancji, poręczeń, leasingów oraz innych 

zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych. Wzór wniosku oraz szczegółowo wymienione 

rodzaje wsparcia dostępne będą na stronie internetowej podmiotu. 

 

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski, jeśli 

kontynuowanie przez nich działalność gospodarczej jest zagrożone na skutek następstw 

ekonomicznych wynikających z zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby 

wywołanej tym wirusem (COVID-19). 

  

Wielkość oraz rodzaj wsparcia uzależnione są od faktycznie poniesionych przez przedsiębiorcę 

skutków finansowych związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, jak również skali prowadzonej działalności. 
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Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 

  

Nowe rozwiązania przewidują również możliwość otrzymania pożyczki z Funduszu Pracy przez 

mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników. 

  

Warunkiem umorzenia pożyczek udzielonych przed wejściem w życie nowelizacji oraz nowych 

pożyczek jest prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od daty udzielenia 

pożyczki. 

  

Umorzenie pożyczki nie będzie stanowić przychodu rozpoznawanego na potrzeby podatków CIT              

i PIT. 

 

Modyfikacja umów kredytowych 

  

Możliwość ta przewidziana jest dla wszystkich przedsiębiorców. Uprzednio z tej możliwości 

wyłączeni byli duzi przedsiębiorcy.  

 

Zmiany dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS 

  

Rozszerzony został krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy. Od tej 

chwili objęci nią będą również przedsiębiorcy, którzy zgłosili się do ZUS jako płatnicy składek od                 

1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.  

 

Ponadto, płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych uzyskali możliwość 

zwolnienia z obowiązku zapłaty w wysokości 50% łącznej kwoty składek. 

   

Tarcza 2.0. przewiduje, iż z tego zwolnienia mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy 

opłacili składkę za marzec - opłacona składka zostanie im zwrócona. 

 

 

Proszę pamiętać, że każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie i ostatecznie nie każdy 

przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z opisanych powyżej instytucji. 

 

 
  Adam Kuźma     Maurycy Organa 

  radca prawny    radca prawny 


