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WW ramach tarczy finansowej Polskiego 
Funduszu Rozwoju (PFR) preferencyjne 
pożyczki są adresowane do około 630 tys. 
mikroprzedsiębiorców. W sumie ma do nich 
trafić 25 mld zł. 

Dla kogo wsparcie
O pomoc mogą się starać firmy zatrudniające 
co najmniej jednego pracownika 
(z wyłączeniem właściciela), ale nie więcej niż 
9 osób. Roczny obrót albo suma bilansowa 
takiego przedsiębiorcy nie może przekraczać 
2 mln EUR. 

Warunkiem uzyskania pomocy jest 
wykazanie co najmniej 25-procentowego 
spadku przychodów w dowolnym miesiącu po 
1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim 
miesiącem albo analogicznym w ubiegłym 
roku. Przy tym spadek przychodów musi mieć 
związek z zakłóceniami w funkcjonowaniu 
gospodarki na skutek COVID-19. Inne 
warunki to brak otwartych postępowań 

upadłościowych, likwidacyjnych, albo 
restrukturyzacyjnych wobec przedsiębiorcy, 
który stara się o wsparcie, niezaleganie przez 
niego z płatnościami podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne, rozliczanie 
podatków w Polsce i prowadzenie działalności 
31 grudnia 2019 r. 

Warunki pomocy
Finansowanie ma postać prostych, 
nieoprocentowanych, częściowo bezzwrotnych 

pożyczek, które będą obsługiwane za 
pośrednictwem wybranych banków. 
Subwencje mogą być przeznaczone na 
pokrycie kosztów prowadzonej działalności, 
przede wszystkim wynagrodzenia 
pracowników. Maksymalnie 25 proc. pożyczki 
może zostać wykorzystane na przedterminową 
spłatę kredytów. Pieniędzy nie można 
wykorzystać na akwizycje, a także płatności 
do właściciela firmy bądź osób czy podmiotów 
z nim powiązanych. 

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego 
będzie określać umowa subwencji. 
Przewidziane jest zabezpieczenie pożyczki, ale 
ma być ono możliwie proste — np. wekslowe. 
Przy tym procedura przyznawanie wsparcia 
finansowego ma być pozbawiona zbędnej 
papierologii, automatyczna i realizowana 
za pośrednictwem kanałów elektronicznych 
wybranych banków. Firma będzie musiała 
jedynie wypełnić elektroniczny formularz, 
w którym wykaże spełnienie warunków 

JAK MIKROFIRMA MOŻE DOSTAĆ  
PONAD 300 TYS. ZŁ
25 mld zł trafi do mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy finansowej. Kwota pożyczki zależy od poziomu 
zatrudnienia i skali spadku przychodów. Trzech czwartych nie trzeba będzie zwracać po spełnieniu dwóch 
warunków.  a  SYLWIA WEDZIUK

Wysokość subwencji dla mikrofirmy
  spadek obrotów o 25-50 proc. – 12 tys. zł  

na 1 pracownika
  spadek obrotów o 50-75 tys. zł – 24 tys. zł  

na 1 pracownika
  spadek obrotów powyżej 75 tys. zł – 36 tys. zł 

na 1 pracownika
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przydzielenia wsparcia, a potem wystarczy 
czekać na przelew na konto. 

Jakie to kwoty 
Wysokość wsparcia zależy od skali spadku 
przychodów oraz liczby zatrudnionych. 
Maksymalnie może wynosić do 324 tys. zł dla 
jednego mikroprzedsiębiorcy, a średnio 70- 
-90 tys. zł. Jeżeli firma wykaże spadek obrotów 
o 25-50 proc. to może liczyć na 12 tys. zł na 
1 pracownika. Jeśli obroty spadną o 50-75 proc. 
dostanie 24 tys. zł na jednego pracownika, 
a spadek przychodów powyżej 75 proc. to już 
36 tys. zł na jednego pracownika.

Pożyczka w 75 proc. może zostać 
umorzona. Jednej czwartej kwoty nie zwrócą 
firmy, które będą kontynuować działalność 
w ciągu 12 miesięcy od momentu udzielenia 
wsparcia. Dodatkowe 50 proc. zostanie 
umorzone, jeżeli przedsiębiorca utrzyma 
zatrudnienie przez okrągły rok. Wysokość 
subwencji będzie się zmniejszać o 10 proc. 
za każdy 10 proc. spadek zatrudnienia. 
Sprawdzenie, czy firma utrzymała działalność 
i zatrudnienie, nastąpi po roku od momentu 
udzielenia wsparcia.

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm ma  
zostać uruchomiona jeszcze w kwietniu, 
w ciągu dwóch, maksymalnie trzech tygodni. 
Będzie obsługiwana w ramach bankowości 
elektronicznej przez wybrane banki, których  
lista zostanie udostępniona na stronie  
www.pfr.pl.

To wsparcie niezależne od pierwszej tarczy 
antykryzysowej. Tym samym można korzystać 
z rozwiązań zawartych w obu pakietach 
pomocowych. 

Na to czekał biznes
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
(ZPP), zrzeszający mikro-, małe i średnie firmy, 
chwali rozwiązania zaproponowane w ramach 
tarczy finansowej PFR. Przedsiębiorcy 

doceniają przede wszystkim prosty mechanizm 
przyznawania pieniędzy. 

„Zaproponowane do tej pory 
w ramach tarczy antykryzysowej działania 
wspierające płynność były obudowane zbyt 
skomplikowanymi procedurami i wymogami 
formalnymi. Firmy bardzo wyczekiwały 
projektu takiego jak tarcza finansowa PFR” 
— czytamy w komunikacie ZPP. 

Stanisław Gomułka, prezes Business Centre 
Club przyznaje, że nareszcie rząd zrozumiał, 
że konieczne jest bezpośrednie wsparcie 
finansowe dla firm, żeby miały szansę 
utrzymać się na powierzchni. 

— Niestety tarcza finansowa jest spóźniona 
co najmniej o miesiąc. Firmy już zaczęły padać 
i zwalniać — mówi Stanisław Gomułka.  © Ⓟ

Pożyczki  
do umorzenia.   
Mikrofirmy, które 
ucierpiały z powodu 
pandemii, mogły 
do tej pory liczyć 
na trzymiesięczne 
zawieszenie 
składki ZUS. Teraz 
zaproponowano im 
konkretne wsparcie, 
które ma pomóc im w 
utrzymaniu zatrudnienia.
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Wysokość subwencji dla mikrofirmy
Jaką część można umorzyć? 
25 proc. – pod warunkiem prowadzenia 
działalności przez 12 miesięcy od momentu 
otrzymania wsparcia.

Dodatkowe 50 proc. – pod warunkiem 
utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy od 
momentu otrzymania wsparcia.

Wysokość subwencji będzie się zmniejszać  
o 10 proc. za każdy 10 proc. spadek zatrudnienia. 
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SSzefowie MŚP, którzy biją się z myślami, czy 
zwalniać swoich podwładnych, powinni jak 
najszybciej zapoznać się z rozwiązaniami 
pomocowymi Polskiego Funduszu Rozwoju 
(PFR). Łączna wartość wsparcia dla firm 
działających w tym sektorze wynosi 50 mld 
zł. Warunek jest jeden: w czasie kryzysu, 
wywołanego pandemią koronawirusa, muszą 
utrzymać działalność i zatrudnienie. Na 
czym będzie polegała pomoc? Na prostych 
subwencjach wypłacanych za pośrednictwem 
banków komercyjnych. Będą one bezzwrotne 
do kwoty 75 proc. udzielonego wsparcia.

Skąd będą pochodziły pieniądze na 
tzw. tarczę finansową PFR? W 90 proc. 
z emisji obligacji. Pierwsze przelewy mają 
trafić do MŚP — za pośrednictwem banków 
komercyjnych — już pod koniec kwietnia. 
Lista tych instytucji będzie dostępna na 
stronie www.pfr.pl Przedsiębiorcy będą 
ubiegać się o subwencje w ramach bankowości 
elektronicznej. Mogą zapomnieć o składaniu 
stosu dokumentów, bo wystarczy złożenie 
jednego oświadczenia. Po roku dojdzie 

do sprawdzenia, czy firmy wywiązały 
się z wymogu utrzymania działalności 
i zatrudnienia.

Dla kogo wsparcie
Na subwencję może liczyć przedsiębiorca, 
który zatrudnia od 10 do 249 pracowników. 
Jego roczny obrót lub suma bilansowa nie 
powinna przekraczać odpowiednio: 50 mln 
EUR i 43 mln EUR.

Warunkiem skorzystania ze wsparcia PFR 
jest spadek obrotów firmy (przychodów ze 
sprzedaży) o co najmniej 25 proc. Pomoc ma 
wynieść kilka procent tego spadku, który 
nastąpił w dowolnym miesiącu po 1 lutego 
2020 r. wobec poprzedniego miesiąca lub 
analogicznego w 2019 r. 

Co ważne, subwencja będzie wyliczana 
na podstawie wielkości przychodów 
osiągniętych w ubiegłym roku. Jeżeli spadek 
obrotów wyniesie między 25 a 50 proc., to 
pomoc sięgnie 4 proc. wartości przychodów 
uzyskanych w 2019 r. W przypadku 
przedziałów: między 50 proc. a 75 proc. 

JAK MAŁE I ŚREDNIE FIRMY  
MOGĄ ZŁAPAĆ ODDECH
Nowa tarcza ochroni miejsca pracy, jeśli przedsiębiorcy utrzymają działalność i zatrudnienie w okresie 
zawirowań. Antidotum na ich kłopoty będą bezzwrotne subwencje.  a  DOROTA ZAWIŚLIŃSKA
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Jaka wysokość subwencji
*W przypadku MŚP wysokość subwencji nie zależy od liczby pracowników  
(jak w przypadku mikro firm), tylko od przychodów za poprzedni rok obrotowy.
 
*Przy założeniu, że średni roczny przychód MŚP w roku obrotowym to  
31 mln zł, subwencja wyniesie:
 
  1 mln 252 tys. zł  dla firmy, która straciła z powodu pandemii 25-50 proc. 

przychodów
  1 mln 878 tys. zł dla firmy, która straciła 50-75 proc. przychodów
  2 mln 504 tys. zł dla firmy, która straciła 75 proc. i więcej przychodów 
 
Przykład: Biuro podróży straciło 80 proc. przychodów w maju 2020 r.  
W 2019 r. odnotowało przychody na poziomie 37 mln zł.
 
Maksymalna kwota subwencji, jaką może uzyskać firma wynosi:
8 proc. x 37 mln zł = 2,96 mln zł
 

*Są to szacunkowe wyliczenia PFR



i między 75 proc. a więcej proc. będzie to 
odpowiednio 6 proc. i 8 proc. 

Biorąc pod uwagę średnie przychody MŚP 
na poziomie ok. 31,3 mln zł, PFR szacuje, 
że średnia wysokość subwencji dla firmy 
wyniesie 1,9 mln zł. Natomiast maksymalne 
wsparcie nie przekroczy 3,5 mln zł. 

Warto podkreślić, że z pomocą mogą 
pożegnać się przedsiębiorstwa, wobec  
których są otwarte postępowania 
upadłościowe, likwidacyjne 
lub restrukturyzacyjne.

Istotnym wymogiem uzyskania subwencji 
jest też płacenie podatków w naszym 
kraju. Chodzi o ich rozliczanie w Polsce za 
ostatnie dwa lata obrotowe. Odejście od 
tej zasady jest możliwe tylko pod jednym 
warunkiem: przedsiębiorca zobowiąże się 
do przeniesienia rezydencji podatkowej do 
naszego kraju w ciągu dziewięciu miesięcy od 
otrzymania wsparcia.

Kolejne ważne wymogi? Przedsiębiorca 
prowadził działalność 31 grudnia 2019 r. 
i w tym czasie lub w momencie otrzymania 
finansowania nie zalegał z płatnościami 
podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne. Dobra wiadomość to taka, że 
rozłożenie tych płatności na raty lub ich 
odroczenie nie są traktowane jako zaległości.

Na co pomoc
Beneficjenci programu PFR będą mogli 
przeznaczyć subwencje na pokrycie kosztów 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
W grę nie wchodzi zakup lub przejęcie 
innego przedsiębiorstwa. Inne możliwości 
wykorzystania wsparcia? Spłata kredytów do 
25 proc. wartości zadłużenia.

Szczegółowe warunki wsparcia 
i zobowiązania wobec przedsiębiorcy będą 
określone w umowie subwencji. 

Kiedy firma może spodziewać się 
umorzenia subwencji nawet do 75 proc.? Po 
12 miesiącach od dnia jej wypłaty. 25 proc. 
wartości subwencji jest bezzwrotna, jeśli 
przedsiębiorca kontynuuje działalność w ciągu 
12 miesięcy od jej udzielenia. Kolejne 25 proc. 
zależy od poniesionej przez firmę straty 
na sprzedaży, a dodatkowe 25 proc. — od 
utrzymania średniego zatrudnienia w ciągu 
12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia 
zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest 

odpowiednio wyższy.

PFR zastrzega jednak, że szczegółowe 
zasady zwrotu pomocy będą 
określone w umowie pomiędzy nim 
a Ministerstwem Rozwoju.

Jeszcze nic straconego
Czy przedsiębiorcy, którzy w marcu 

zdecydowali się na zmniejszenie zatrudnienia, 
mogą korzystać z pakietu pomocowego PFR? 
Na to pytanie na razie nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Z zapowiedzi premiera 
Mateusza Morawieckiego wynika jednak, 
że takie firmy raczej będą miały szansę 
skorzystać z rozwiązań zawartych w tarczy 
finansowej. Najpewniej przedstawiciele PFR 
będą negocjować warunki przystąpienia 
wspomnianych przedsiębiorstw do 
programu pomocowego.

Co istotne, korzystanie ze wsparcia 
Funduszu nie wyklucza możliwości ubiegania 
się o pomoc z innych programów rządowych 
proponowanych w pierwszej lub drugiej 
tarczy antykryzysowej.  © Ⓟ
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Lekarstwo na kryzys.   
Małe i  średnie firmy 
będą musiały spełnić 
określone warunki,  
by skorzystać  
z bezzwrotnej subwencji: 
utrzymać działalność  
i zatrudnienie przez rok

Jaką część subwencji można umorzyć?
25 proc. — jeśli przedsiębiorca prowadzi 
działalność przez 12 miesięcy od udzielenia 
wsparcia. 

Kolejne 25 proc. — zależy od poniesionej przez 
firmę straty na sprzedaży. 

Dodatkowe 25 proc. — zależy od utrzymania 
średniego zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
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NNie jutro i nie za tydzień, ani nawet za dwa 
pomoc z tarczy finansowej zacznie płynąć 
do dużych graczy na rynku. Najpierw 
z zastrzykiem państwo ruszy do sektora 
małych i średnich Przedsiębiorstw (MŚP), jak 
wynika z zapowiedzi Pawła Borysa, prezesa 
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), który 
ma pozyskać pieniądze. Szef funduszu ma 
nadzieję, że program wsparcia dla mikro-, 
małego i średniego biznesu ruszy pod koniec 
kwietnia, a potem dla dużego, czyli dla firm, 
w których zatrudnionych jest co najmniej 
250 osób, obrót przekracza 50 mln EUR  
albo suma bilansowa jest wyższa niż 43  
mln EUR. Przewidziano dla nich trzy formy  
wsparcia.

Pożyczki, obligacje, objęcie udziałów
Wsparcie dużych przedsiębiorstw obejmie 
zarówno finansowanie dłużne, jak 
i zaangażowanie kapitałowe. Większy udział 
ma mieć komponent inwestycyjny, a mniejszy 
bezzwrotny. Pierwsza z form to finansowanie 

płynnościowe. Mogą się na to składać pożyczki 
lub obligacje, przewidziane na okres dwóch 
lat, a ich wartość może wynieść nawet 1 mld zł. 
Rząd przewiduje możliwość przedłużenia o rok 
tej pomocy. 

Drugi rodzaj finansowania dużych firm 
przez PFR nazwano preferencyjnym. 
Udzielane w tym przypadku pożyczki mają być 
przyznawane na trzy lata. Będą one częściowo 
bezzwrotne, uzależnione od straty finansowej 
przedsiębiorstwa oraz tego, czy utrzyma ono 
zatrudnienie. Firma ubiegająca się o tę pomoc 
może liczyć na wsparcie warte maksymalnie 
750 mln zł. 

Trzecia forma pomocy będzie wyraźnie 
różnić się od dwóch pozostałych. Jest to 
finansowanie inwestycyjne — w postaci 
obejmowanych instrumentów kapitałowych. 
PFR będzie mógł objąć np. udziały lub 
emisję akcji. Ma się to odbywać na zasadach 
rynkowych, albo jako pomoc publiczna. 
Maksymalna wartość wsparcia beneficjenta to 
1 mld zł.

W sumie wartość programu przewidziana 
dla dużych przedsiębiorstw ma wynieść  
25 mld zł, a zakładana kwota bezzwrotnej 
pomocy — 12 mld zł. Zdaniem Grzegorza 
Baczewskiego, dyrektora generalnego 
Konfederacji Lewiatan, podział środków 
ze względu na wielkość firm jednak 
budzi wątpliwości.

— Szczególnie chodzi o relatywnie 
niewielką kwotę przeznaczoną dla dużych 
firm, które zatrudniają w naszym kraju 
ponad 3 mln pracowników. To właśnie tam 
znajduje się znacząca część cennych miejsc 
pracy, które decydują o wysokiej pozycji 
konkurencyjnej naszej gospodarki — zauważa 
Grzegorz Baczewski.

Uzasadnienie do wsparcia
O pomoc mogą ubiegać się firmy, które 
prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 
2019 r. i u których z powodu ograniczeń 
i obostrzeń wprowadzanych dla walki 
z epidemią COVID-19:

TRZY FORMY WSPARCIA  
DLA DUŻYCH FIRM
Przedsiębiorcy czekają na ujawnienie dokładnych kryteriów przyznawania preferencyjnej pomocy 
finansowej. Bo diabeł tkwi w szczegółach, a te są na razie niejasne.  a  IWONA JACKOWSKA
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  w dowolnym miesiącu po 1 lutego tego 

roku obroty spadły o co najmniej 25 proc. 
— licząc albo w stosunku do wcześniejszego 
miesiąca, albo w porównaniu do 
analogicznego w 2019 r., ,

  doszło do utraty zdolności produkcji lub 
świadczenia usług, albo odbioru produktów 
lub usług przez zamawiających w związku 
z brakiem dostępności komponentów lub 
zasobów w z związku z COVID-19,

  nie otrzymywane płatności z tytułu 
sprzedaży na skutek COVID-19 przekraczają 
25 proc. należności.
Ponadto tarcza finansowa jest 

przewidziana dla przedsiębiorców, którzy 
w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu rynku 
finansowego nie mają dostępu do rynku 
kapitałowego lub limitów kredytowych 
w związku z nowymi kontraktami, a także dla 
uczestników programów sektorowych. 

Można zatem sądzić, że już w przypadku 
marcowej obniżki przychodów np. o 30 proc. 
w stosunku do lutego tego roku można 
wystąpić o pomoc. Pytanie tylko, czy się 
nie utraci do niej prawa, gdy np. majowe 
wzrosną. W założeniach tarczy nie znajdziemy 
na to odpowiedzi, i trudno dziś stwierdzić, 
czy sformułowanie, że chodzi o spadek 
w dowolnym miesiącu po 1 lutego może 
oznaczać, że wahaniami obrotów można się 
„nie przejmować”. 

— Spadek obrotów o 25 proc. to potężny 
ubytek przychodów. Szybki zastrzyk 
płynności, jaki proponuje tarcza finansowa, 
może być jedynym możliwym ratunkiem. 
Czy tak rzeczywiście będzie w praktyce?  
To zależy od szczegółów, to znaczy od  
tego, w ciągu ilu dni w praktyce 
pieniądze trafią do firm oraz jakie będą 
szczegółowe warunki tych pożyczek, np. 
oprocentowanie, warunki wymaganej  
spłaty, czy wymagania dotyczące utrzymania 
miejsc pracy — zastanawia się Tomasz 

Także dla większych.   
Duże przedsiębiorstwa 
narzekały, że w 
rządowej tarczy 
antykryzysowej było 
za mało skierowanych 
do nich rozwiązań. 
Tarcza finansowa 
Polskiego Funduszu 
Rozwoju, kierowana 
przez Pawła Borysa, ma 
być odpowiedzią na ich 
potrzeby. 
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Wróblewski, partner zarządzający Grant  
Thornton.

Te szczegóły — podkreśla — tak naprawdę 
zdecydują o skuteczności tarczy finansowej. 

Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa, oceniając 
program finansowania jako krok w dobrym 
kierunku, także podkreśla, że diabeł tkwi 
w szczegółach i czeka na konkrety co do 
zasad udzielania pożyczek. Jego zdaniem 
zaprezentowane na razie propozycje 
i kryteria pomocy dla dużych podmiotów 
wydają się mniej klarowne niż przewidziane 
dla mniejszych przedsiębiorstw i jest wiele 
niewiadomych. 

— Choćby to, czy ten spadek obrotów 
ma dotyczyć grupy, jako całości, czy może 
poszczególnych przedsiębiorstw, które ją 
tworzą — zastanawia się Piotr Lisiecki.

Szczegółowe rozwiązania i kryteria 
przyznawania pożyczek i subwencji mają 
być przedstawione za dwa, trzy tygodnie. 
Tymczasem przedsiębiorcy już mogą 
korzystać ze wsparcia tzw. specustawy 
antykryzysowej, ale po ogłoszeniu założeń 
tarczy finansowej powstała wątpliwość, czy 
będą mieć prawo do jej rozwiązań, jeśli sięgną 
po ulgi z tamtej tarczy. Z informacji podanych 
podczas prezentacji programu finansowania 

firm wynikało, ze obie formy pomocy nie 
wykluczają się. PFR też to potwierdza. 

Bez upadłości, bez zaległości
Prawo do pomocy z tarczy finansowej nie 
jest uwarunkowane wyłącznie dotkliwymi dla 
przedsiębiorstwa skutkami ekonomicznymi 
kryzysu związanego z epidemią 
koronawirusa. Nie otrzyma jej podmiot, 
wobec którego rozpoczęto postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne czy 
restrukturyzacyjne. Wnioskujący o wsparcie 
nie może też zalegać z płaceniem podatków 
i składek ZUS — według założeń albo na dzień 
29 lutego 2020 r. albo na dzień udzielenia 
finansowania. Przy czym rozłożenie płatności 
na raty lub jej odroczenie nie będzie 
traktowane jak zaległość.

I ostatni, szczególnie podkreślany przez 
rząd warunek, to posiadanie rezydencji 
podatkowej w Polsce i rozliczanie w naszym 
kraju podatków za ostatnie dwa lata obrotowe. 
Z warunku tego będzie można zrezygnować 
wyłącznie wtedy, gdy firma zostanie 
zobowiązana do przeniesienia rezydencji 
podatkowej na terytorium Polski w ciągu 
dziewięciu miesięcy od udzielenia  
pożyczki. 

Prosto, szybko…
Finansowanie dużych firm ma charakter 
indywidualny. Szczegółowe warunki pomocy 
zostaną sprecyzowane w umowie z danym 
podmiotem. Określone też w niej zostaną 
zobowiązania przedsiębiorcy. 

Ponieważ obsługa programu dla tych 
beneficjentów tarczy finansowej będzie 
realizowana w PFR, wniosek o pomoc 
należy adresować do niego. Można go złożyć 
bezpośrednio do funduszu lub za pośrednictwem 
formularza aplikacyjnego dostępnego na jego 
stronie internetowej. Według zapowiedzi 
premiera, formalności mają być maksymalnie 
uproszczone. 

— Jeżeli faktycznie uda się przekazać pieniądze 
dla przedsiębiorców na podstawie oświadczeń 
składanych online, będzie to olbrzymie 
uproszczenie w porównaniu ze wsparciem 
proponowanym w tarczy antykryzysowej. 
Zamiana stosu dokumentów koniecznych do 
uzyskania pomocy na oświadczenie składane 
drogą elektroniczną pozwoli wielu firmom 
znacznie przyspieszyć proces pozyskania 
środków pomocowych. A w chwili obecnej to 
właśnie czas jest kluczowy, by utrzymać płynność 
przedsiębiorców i całej gospodarki — komentuje 
Tomasz Mleczak, menedżer Grant Thornton.  © Ⓟ
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