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Co przewiduje tzw. Tarcza Antykryzysowa 

dla przedsiębiorców? 

 

18 marca 2020 r. Rada Ministrów przedstawiła plan działań gospodarczych mających 

amortyzować negatywny wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę (tzw. Tarcza 

Antykryzysowa), którego łączna wartość opiewa na ok. 212 mld zł. 

 

Na rządowy projekt składa się pięć filarów. Poniżej przedstawiamy główne założenia każdego 
z nich: 
 
FILAR 1: ochrona pracowników (30 mld zł) 
 

 W odniesieniu do przedsiębiorstw, które spełnią ustawowe kryteria, państwo pokryje 40% 
wynagrodzenia pracownika, podczas gdy dopłata pracodawcy wyniesie co najmniej 40%  
przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.  

 Świadczenia miesięczne w kwocie ok. 2 tys. zł brutto dla osób świadczących pracę 
na podstawie umów cywilno-prawnych (obecnie na okres 2 miesięcy). 

 Odroczone płatności ZUS do czerwca 2020 r., a następnie, na wniosek 
zainteresowanego, zapłata ratalna bez stosowania opłaty prolongacyjnej.  

 Program wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. 

 Zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat 8 na kolejne 2 tygodnie w przypadku kontynuacji 
zamknięcia szkół i żłobków (możliwość przedłużenia, w zależności od rozwoju pandemii). 

 Wydłużona ważność okresowych badań lekarskich pracowników. 
 

FILAR 2: ochrona przedsiębiorców (74,2 mld zł) 
 

 Pożyczki w wysokości do 5 tys. zł dla mikro-firm zatrudniających do 9 pracowników. 

 Możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do 3,5 mln zł dla małych i średnich 
przedsiębiorców.  

 Wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w formie 
obligacji dla średnich i dużych firm. 
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 Dopłaty Banku Gospodarstwa Krajowego do odsetek kredytów - w kwocie do 500 mln zł. 

 Możliwość refinansowania umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi poprzez 
odroczenie płatności rat leasingowych dla firm transportowych. 

 Odroczenie zapłaty należności publiczno-prawnych (np. PIT, CIT, VAT, ZUS) bez 
dodatkowych opłat prolongacyjnych dla każdego przedsiębiorcy.  

 Wydłużenie do 180 dni możliwości zwrotów za niezrealizowane przedsięwzięcia dla firm 
transportowych i touroperatorów. 

 Obniżenie dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT 
za 2019 r. do limitu 5 mln zł w sytuacji spadku przychodów firmy o 50 % w 2020 r. 
w stosunku do roku poprzedniego. 
 

FILAR 3: ochrona zdrowia (7,5 mld zł) 
 

 Finansowanie infrastruktury medycznej oraz działań mających na celu przeciwdziałanie 
epidemii (m.in. funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, zakup środków 
ochronnych, medycznych, itd. dla personelu medycznego) 

 

FILAR 4: wzmocnienie systemu finansowego (70,3 mld zł) 
 

 Utworzenie specjalnych instrumentów finansowych wiążących wymogi kapitałowe ze 
zdolnością do uwolnienia kapitału i zwiększeniem płynności na rynku kapitałowym  
(np. długoterminowe operacje refinansujące (LTRO) oraz transakcje warunkowego zakupu 
(REPO)). 

 Zwiększona ochrona środków depozytowych. 
 

FILAR 5: program inwestycji publicznych (30 mld zł) 
 

 Utworzenie funduszu inwestycji publicznych przeznaczonego na cele modernizacji 
infrastruktury, szkolnictwa, cyfryzacji, turystyki, a także polityki klimatycznej i czystego 
powietrza (tzw. państwowy impuls inwestycyjny). 

 
Jeszcze w bieżącym tygodniu mają pojawić się projekty ustaw wprowadzających mechanizmy 
prawne przewidziane przez tzw. Tarczę Antykryzysową.  
 


