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W  DLA BIZNESU 
 
MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA 

- Pakiet Przedsiębiorczości 
 
Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o     
uruchomieniu tzw. “Pakietu Przedsiębiorczości” - będzie      
to wsparcie dla przedsiębiorców w dwóch formach : 
 

1) Pożyczki Płynnościowej w wysokości do 500 tys. zł.        
Wsparcie przeznaczone będzie dla podmiotów będących      
mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem – na       
pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej      
działalności firmy i zapewnienie jej płynności      
finansowej. Według zapowiedzi wnioski o pożyczkę      
będzie można składać od najbliższego tygodnia w       
instytucjach pośredniczących BGK w Małopolsce, ich listę       
znajdziecie  TUTAJ. 
 

2) Bonów Rekompensacyjnych na utrzymanie etatów.     
Wstępne ustalenia mówią o środkach unijnych w       
wysokości 9 tys. zł na każdy pełny etat, zadeklarowany         
do utrzymania. Wsparcie będzie przeznaczone dla      
wszystkich tych podmiotów, w których na moment       
aplikowania było zatrudnionych od 1 do 49       
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu       
pracy. Przyjęto również wstępne założenie, iż o       
aplikowanie powinny starać się jedynie te podmioty,       
których obroty spadły o co najmniej 50% w związku z          
sytuacją epidemiologiczną. 
Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 4       
maja 2020 roku. Wnioski będzie można składać na        
stronie:  https://www.mcp.malopolska.pl/ 
 
Szczegóły dotyczące zarówno bonu, jak i pożyczki       
znajdują Państwo TUTAJ  
 
UWAGA! Będzie można łączyć wsparcie rządowe z       
unijnym (z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej)     
natomiast nie można finansować tego samego wydatku z        
dwóch źródeł (zakaz podwójnego finansowania).  
 
Wszelkie informacje dotyczące wsparcia związanego z      
Małopolską Tarczą Antykryzysową można uzyskać na      
stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl w zakładce     
fundusze a koronawirus. 
 

 
ZAPOWIEDŹ TARCZY 3.0 

21 Kwietnia odbyła się Konferencja prasowa premiera       
Morawieckiego oraz minister Emilewicz na której      
zapowiedziana została Tarcza Antykryzysowa 3.0.     
Poniżej prezentujemy najważniejsze zapowiedzi: 

Stworzenie systemu dopłat do odsetek kredytów- pomoc       
polegać ma dopłatach do oprocentowania kredytów      
bankowych ze strony BGK dla przedsiębiorców      
dotkniętych skutkami COVID-19.W tym roku na ten cel        
przeznaczonych ma być 270 mln zł, w przyszłym roku tyle          
samo. Wg zapowiedzi ze strony BGK spodziewany okres        
objęcia kredytu dopłatami wyniesie maksimum 12      
miesięcy. 

Zmiany w prawie zamówień publicznych - zamawiający       
i wykonawcy mogli będą mogli zmieniać umowy w sposób         
nie obciążający dla wykonawców. Wicepremier     
zapowiedziała większą dostępność zaliczek wpłacanych     
wykonawcom, dla poprawienia ich płynności finansowej a       
także odblokowanie Krajowej Izby Odwoławczej, aby      
mogła orzekać w momencie przestojach w pracy sądów. 

Ochrona firm przed przejęciami - zapowiedziano      
również wprowadzenie mechanizmów, które wg słów      
Wicepremier “(...)ochronią polskie firmy, które na skutek       
pandemii mocno straciły na wycenie, przed przejęciami       
przez zagraniczne fundusze” (nie sprecyzowano, których      
branż oraz form prowadzenia działalności, zapowiadane      
przepisy mają dotyczyć). 

Zniesienie reguły finansowej dla samorządów - będą       
mogły się teraz bardziej zadłużać a bilans przychodów i         
wydatków będzie mógł być ujemny. Zwiększyć ma się        
również pula pieniędzy trafiających do ich budżetów z        
gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Dziś z tego       
tytułu samorządy dostają co czwartą złotówkę, mają dostać        
co drugą.  

Tarcza 3.0 ma zawierać również m. in. zmiany w prawie          
pracy oraz  bony dla branży turystycznej. 

UWAGA! Na chwilę obecną brakuje szczegółów odnośnie       
wymienionych rozwiązań oraz jakiegokolwiek    
umocowania w przepisach prawa, projekt ustawy ma być        
przedstawiony w najbliższych dniach. 

Źródła: gov.pl, bgk.pl, www.malopolska.pl 
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Prawo antykryzysowe w praktyce 

Informujemy że od wczoraj zmieniły się zapisy Umowy        
z Wojewódzkim Urzędem Pracy o dofinansowanie do       
wynagrodzeń pracowników objętych przestojem    
ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu     
pracy. 

Zniknął z nich zapis mówiący, że nie można        
wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn      
niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach       
przypadających bezpośrednio po okresach    
pobierania świadczeń finansowanych. 

Oznacza to że Przedsiębiorca ma teraz obowiązek       
utrzymać zatrudnienie tylko przez okres pobierania      
świadczenia tj. max. 3 mies. ( wcześniej okres ten         
wynosił 6 mies.)  

 

 

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 


