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DLA BIZNESU 

Zapowiedź nowego pakietu pomocy 

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Premier     
Morawiecki poinformował o kolejnych obostrzeniach     
obowiązujących od soboty 7 listopada m.in.: 

Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych.    
Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z      
artykułami spożywczymi, kosmetycznymi,   
artykułami toaletowymi oraz środkami czystości,     
wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi,    
artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla    
zwierząt, prasą; 

Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin,     
muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk      
muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada;  

Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w       
podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada; 

Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10          
m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez           
zmian) – od 7 listopada do 29 listopada 

Z uwagi na dotkliwość obostrzeń zapowiedziano 10       
działań antykryzysowych, które mają wspomóc     
firmy w czasie pandemii. Mowa o: 

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP -      
subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR      
w wysokości do 70% niepokrytych     
przychodami kosztów stałych pod    
warunkiem spadku przychodów o 30%     
względem tego samego okresu 2019 r. (dla       
branż objętych restrykcjami sanitarnymi), 

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej     
z PFR - umorzenie subwencji finansowych z       
PFR dla MŚP dla sektorów objętych      
restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem    
skumulowanego spadku przychodów od    
marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej          
30% (dla branż objętych restrykcjami     
sanitarnymi), 

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej    
dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. - Zmiana        

zasad liczenia szkody z powodu COVID-19      
w pożyczkach preferencyjnych z obecnego     
marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. –          
marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym      
kształtem programu. Wdrożenie szybkiej    
ścieżki dla dużych MŚP (dla dużych firm,       
dużych MŚP, wszystkich branż), 

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją -     
Kontynuacja gwarancji deminimis dla    
MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla     
dużych firm. Konsultacje z Komisją     
Europejską możliwości w dopłat na pokrycie      
rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż         
dotkniętych restrykcjami (dla wszystkich    
branż oraz branż objętych restrykcjami     
sanitarnymi), 

5. Dofinansowanie zatrudnienia -   
kontynuacja dopłat do miejsc pracy z      
FGŚP w postaci postojowego i obniżonego      
wymiaru czasu pracy (dla wszystkich     
branż), 

6. Przedłużenie postojowego - przedłużenie    
wypłaty postojowego dla branż objętych     
restrykcjami sanitarnymi, 

7. Zwolnienie ze składek ZUS - przedłużenie      
zwolnienia dla branż dotkniętych    
restrykcjami  sanitarnymi, 

8. Dofinansowanie zmiany zakresu   
działalności w ramach Dotacji na biznes -       
zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności       
średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie    
polegające na dofinansowaniu nie tylko     
nowej działalności, ale także zmiany zakresu      
aktualnej działalności. Finansowanie   
udzielane przez PUP (dla branż objętych      
restrykcjami sanitarnymi), 

9. Polityka drugiej szansy - dofinansowanie     
ARP kosztów związanych z    
restrukturyzacją przedsiębiorstw (dla   
przedsiębiorstw w restrukturyzacji), 

10. Dofinansowanie leasingu - pokrycie    
kosztów leasingu przez ARP (dla branży      
transportowej). 

Na tą chwilę Premier nie zdradził szczegółów       
powyższych form pomocy, natomiast z wypowiedzi      
prezesa PFR wiemy, że instrumenty pakietu      
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osłonowego dla gospodarki ruszą po notyfikacji przez       
Komisję Europejską. Prezes PFR przypomniał, że      
głównym celem pomocy jest ochrona miejsc pracy i        
stabilności firm, głównie mikro, małych i średnich. -        
Połowa instrumentów już działa i jest dostępna dla        
przedsiębiorstw oraz pracowników. Pozostałe    
wymagają zgody KE. 

Dodatkowo poinformowano, że wstępne konsultacje     
z KE na temat nowej tarczy już się odbyły i jest           
podstawa prawna, by został on przez Brukselę szybko        
zatwierdzony. Szef PFR wskazał, że obecnie      
wprowadzane ograniczenia nie wymagają już tak      
szerokich działań jak w I kwartale tego roku, ale –          
jak powiedział - „mówimy o znaczących kwotach,       
adekwatnych do skali branż objętych restrykcjami”. 

PFR ma zabezpieczone środki na pokrycie kosztów       
realizacji programu”. Dodał też, że w najbliższych       
miesiącach planowana jest kolejna emisja obligacji      
Funduszu. O 10 działaniach antykryzysowych     
poinformowano na stronie:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-kroki-w-
walce-z-koronawirusem--ostatni-etap-przed-narodow
a-kwarantanna 

 

Źródło: gov.pl, prawo.pl 
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