
ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

1.  Obecnie  trwają  prace  nad  rządowym  pakietem  antykryzysowym,  przeznaczonym
dla przedsiębiorców  i pracowników,  o  wartości  ok.  212  mld  zł  (założenia  zostały
zatwierdzone  przez  prezydenta  Andrzeja  Dudę,  w  dniu  31.03.2020r.).  Pakiet  rozwiązań
będzie  także  dostępny  dla  takich  podmiotów  ekonomii  społecznej  jak:  przedsiębiorstwa
społeczne czy spółdzielnie socjalne. I lada chwila będzie nowelizacja tarczy antykryzysowej
ze względu  na  kolejne  okoliczności  i  sytuacje,  które  wynikają  z  nieustannie  zmieniającej
się sytuacji w okresie pandemii – w ramach nowelizacji jest przewidziane większe wsparcie
i ulgi dla pracodawców zatrudniających do 49 pracowników. 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa?
fbclid=IwAR1q0BiR6P5tBfYwplxU4wxRN421irNi3GnFVU4cbrD__XP9hCGF11_r7Ug

2.  Do  najważniejszych  założeń  programu,  przyjętego  przez  Sejm,  należą  zwolnienie
ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających
do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 (chodzi o składki za wszystkich pracowników),
za okres marzec-maj oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40%
przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  i  uelastycznienie  czasu  pracy  –  dla  firm
w kłopotach.

https://www.gov.pl/web/rodzina/Pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow-na-jakich-warunkach-mozna-
skorzystac-ze-wsparcia?fbclid=IwAR0lekGyLbhg949cx4O2qOo-xpdk_M5WjBzzfLZKhS4qB_0VIXUrNV-
igwA

3.  Ponadto,  mogą  państwo  otrzymać  wypłatę  jednorazowego  świadczenia  miesięcznego
z ZUS, w kwocie ok. 2 tys. zł brutto (dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne oraz
dla osób samozatrudnionych), mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, dopłaty BGK
do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek, od kredytów w kwocie 500 mln zł, dla
sektora przedsiębiorstw.

4. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w wysokości
ok 600 mln złotych, a małym i średnim firmom przysługuje rozszerzony program gwarancji
de minimis (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.).
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5.  Podmioty,  które  skorzystały  w  ramach  PO  WER  z  działania  2.9  (Rozwój  ekonomii
społecznej,  Wiedza  Edukacja  Rozwój)  oraz  w  ramach  PO  KL  z  działania  1.4  (Wsparcie
inżynierii  finansowej  na  rzecz  rozwoju  ekonomii  społecznej).   Ministerstwo  wraz  z  BGK
zmieniło warunki udzielania i spłat pożyczek. Załączamy link do pisma opisującego zmiany:

http://wsparciespoleczne.pl/wp-content/uploads/2020/04/informacja-pes-31.02.2020.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-informacja-dla-beneficjentow-po-wer?
fbclid=IwAR2_4oMqEArpFQbn3KJ0A6do5mMFnum5Q2z-vm70KUMX9SmlKz9ce-qbzu4
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