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Z przyjemnością prezentujemy kolejną edycję „Purpurowego 
Informatora”, czyli cyklu analiz, w którym omawiamy ważne 

dla przedsiębiorców  kwestie prawne, księgowe i kadrowe.

Tym razem tematem naszej publikacji są wybrane  
instrumenty finansowe zawarte w tarczy antykryzysowej,  

które mogą pomóc Państwa firmom.

Życzymy owocnej lektury i pozostajemy do dyspozycji.

“

“

Agnieszka Michalak
Senior Menedżer,  

Leader Zespołu The Center 
of Excellence Departament 

Outsourcingu
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Kluczowe informacje

Pożyczka udzielana jest jednorazowo przez Powiatowy Urząd Pracy 
terytorialnie właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej i nie może przekroczyć 5 tys. zł. 

Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez NBP w skali roku.

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym 
rozpoczęcie spłaty będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 
W dniu 17 kwietnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana 
tzw. ustawa Tarcza 2.0, gdzie zmianie uległy warunki umorzenia pożyczki 
wraz z odsetkami. Wg nowego zapisu, pożyczka wraz z odsetkami, na 
wniosek mikroprzedsiębiorcy, podlega umorzeniu – pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia mu pożyczki. We wniosku o umorzenie 
mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą 
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Do pożyczek udzielonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów, 
stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym nową ustawą.

Przed zmianą, warunkiem umorzenia było utrzymanie zatrudnienia 
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, w stosunku do stanu 
zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy

Pożyczka z funduszu pracy do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej

Uwaga! 
Wartość pożyczki wraz z odsetkami stanowi pomoc publiczną 
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, 
o których mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy 
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I1 z 
20.03.2020 r. ze zm.). 
Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. 



Wybrane instrumenty wsparcia dla firm w ramach Tarczy Antykryzysowej  5  

Jak skorzystać?

Pomoc może być udzielona, gdy na dzień 31 grudnia 2019 r. wnioskodawcy 
nie dotyczyła żadna z poniższych sytuacji:

• wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości kapitału 
zarejestrowanego (w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej);

• wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału 
według ksiąg spółki (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, 
partnerskiej oraz spółki cywilnej);

• spełnione były kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem 
upadłościowym.

Formularz wniosku o udzielenie pożyczki będzie dostępny:
• na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy;
• Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia;
• poprzez platformę praca.gov.pl wraz z formularzem umowy.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek:
• w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej;
• poprzez platformę praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy c.d.
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Agencja Rozwoju Przemysłu

Pożyczka obrotowa na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników  
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Pożyczka obrotowa na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników. Celem pożyczki jest wypłata  
w kwocie netto wymaganego dofinansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. 

Pieniądze trafiają bezpośrednio na konta pracowników, z możliwością wypłaty pożyczki na rachunek bieżący 
przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania środków z pożyczki.

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym  
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach 
powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących  
pełną księgowość.

Leasing operacyjny z karencją w spłacie.
Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach  
i towarzystwach leasingowych. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających  
dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

Szczegóły 
oraz kontakt >>

https://www.arp-tarcza.pl/
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Polski Fundusz Rozwoju

Subwencje zwrotne na pokrycie kosztów prowadzenia działalności, przedterminową 
spłatę kredytów do 25% wartości pożyczki (dla mikroprzedsiębiorców).
Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Finansowanie do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (średnio ok. 
70-90 tys. zł) na 3 lata. Przedsiębiorca zyskuje środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach  
pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Subwencje zwrotne na pokrycie kosztów prowadzenia działalności, przedterminową 
spłatę kredytów do 25% wartości pożyczki (dla małych i średnich przedsiębiorców).
Dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników. Finansowanie do 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata. 
Przedsiębiorca zyskuje środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia 
działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Pożyczki lub obligacje na 2 lata, częściowo bezzwrotne pożyczki preferencyjne  
na 3 lata, finansowanie inwestycyjne na obejmowane udziały lub akcje  
(dla dużych przedsiębiorców).
Dla firm zatrudniających od 250 pracowników. Kwota wsparcia w zależności od formy finansowania.  
Przedsiębiorca zyskuje finansowanie udzielane przez PFR na bazie indywidualnej analizy finansowej.

Szczegóły 
oraz kontakt >>

Szczegóły 
oraz kontakt >>

Szczegóły 
oraz kontakt >>

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
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Bank Gospodarstwa Krajowego

Premia technologiczna na spłatę części kredytu na innowacje technologiczne  
(dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna) to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji 
(projektu). Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny 
(inwestycyjny) w banku komercyjnym. Wsparcie dla przedsiębiorcy to premia technologiczna, czyli dotacja 
stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji 
technologicznej. Premia technologiczna udzielana jest przez BGK.

Pożyczki unijne na podstawową działalność firmy, finansowanie obrotowe,  
zakup sprzętu lub działalność B+R (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują:
a)  dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału;
b)  4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy;
c)  obniżenie oprocentowania pożyczek;
d)  brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz niepodejmowanie 
działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Gwarancje de minimis na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub 
inwestycyjnego (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).
Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie 
spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).  
Gwarancja de minimis nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków 
finansowych przedsiębiorcy. Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla firm z sektora mikro-, małych  
i średnich przedsiębiorstw posiadających zdolność do spłaty kredytu.

Szczegóły 
oraz kontakt >>

Szczegóły 
oraz kontakt >>

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/pozyczki-unijne/
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/
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Banki

Alior Bank S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bank Millennium S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Pekao S.A.

Bank Pocztowy S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

BNP Paribas Bank Polska S.A.

ING Bank Śląski S.A.

Krakowski Bank Spółdzielczy

mBank S.A 

Nest Bank S.A. 

PKO Bank Polski S.A.

Santander Bank Polska S.A.

SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Ofertę gwarancji de minimis oraz ich dostępność można sprawdzić  
w jednym z banków kredytujących.
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Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu przykłady 
wsparcia dla firm stanowią jedynie przegląd kluczowych 
rozwiązań, jednak nie wyczerpują dostępnego katalogu 
działań.

Eksperci Grant Thornton pozostają do Państwa 
dyspozycji w celu indywidualnego przeglądu możliwych 
scenariuszy postępowania, zależnie od położenia danej 
firmy.

Życzymy Państwu dużo zdrowia

Zespół Grant Thornton 

Szanowni Państwo



Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. 
Wiedza ponad 56 000 pracowników dostępna jest dla klientów w 140 krajach. W Polsce działamy od 27 lat. Zespół 700 pracowników oraz obecność w kluczowych aglomeracjach  
(Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Toruń) zapewniają bliski kontakt z Klientami oraz umożliwiają realizację usług audytorskich, doradztwa podatkowego, doradztwa 
gospodarczego, prawnego oraz outsourcingu rachunkowości, kadr i płac bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację prowadzonego biznesu.

GrantThornton.pl

Katarzyna Buda
Menedżer 
T +48 785 119 091
E Katarzyna.Buda@pl.gt.com

Tomasz Mleczak
Menedżer 
T +48 661 538 591
E Tomasz.Mleczak@pl.gt.com

Zapraszamy do kontaktu


