Miesiąc temu rozpoczęliśmy akcję, że taka #TarczaNieStarcza, a dzisiaj jest tarcza 1.0,
wczoraj została uchwalona 2.0.., a w międzyczasie pojawiała się jeszcze tzw. tarcza
finansowa.
Jak się w tym wszystkim połapać i jaką wybrać do obrony przed swoim smokiem?
Tłumaczymy zatem wszystko dla Was i zbieramy w jednym miejscu! Zacznijmy zatem po
kolei.
o W pierwszej kolejności należy odwiedzić stronę rządową tłumaczącą najważniejsze
formy wsparcia i pomocy dla przedsiębiorców:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa
o Po tym jak przejdziecie przez ten materiał, to należy wybrać odpowiednie narzędzia
pomocowe dla Was np. :

 Jednoosobowa firma, czyli tzw. samozatrudnieni prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą (JDG):
https://www.gov.pl/w…/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma
 Mikrofirma (do 9 pracowników)
https://www.gov.pl/…/tarczaanty…/mikrofirma-do-9-pracownikow
 firma (do 50 pracowników)
https://www.gov.pl/…/tarczaant…/mala-firma-do-50-pracownikow
 Średnia firma (do 250 pracowników)
https://www.gov.pl/…/tarcz…/srednia-firma-do-250-pracownikow
 Duża firma (powyżej 250 pracowników)
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/duza-firma
Poniżej też kluczowe adresy gdzie powinniście się kierować i najważniejsze usługi / produkty
publiczne w zakresie wsparcia przedsiębiorców w tym trudnym dla nas wszystkich okresie:
o ZUS dot. głównie jednoosobowych działalności gospodarczych i umów
cywilnoprawnych. Świadczenia przede wszystkim dla osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), czyli tzw. samozatrudnieni.
https://www.zus.pl/…/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-…/2551371

 Na stronie znajdziecie informacje dot. min:
▪zwolnienia ze składek => https://www.zus.pl/…/zwolnienie-z-obowiazkuoplacen…/2551396
▪tzw. postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne i będących
samozatrudnionymi => https://www.zus.pl/…/swiadczenie-postojowe-dlaosob…/2551468
▪zasiłek opiekuńczy dla osób samozatrudnionych (JDG), która opiekują się dziećmi w
sytuacji w której nie może tego robić drugi partner:
https://www.zus.pl/…/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-op…/2551095
Polski Fundusz Rozwoju dot. mikrofilm , MŚP i dużych firm- https://pfr.pl/tarcza.html
Krótko powiedziawszy PFR będzie przekazywał bezpośrednie wsparcie finansowe celem
zapewnienie płynności firmy, które to po spełnieniu określonych warunków będzie mogło być
bezzwrotne nawet w 75%, a karencja spłaty będzie wynosić 12 miesięcy.
▪Mikrofirmy
https://pfr.pl/ofer…/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html
▪MŚP
https://pfr.pl/…/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich…
▪Duże firmy
https://pfr.pl/of…/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
� Bank Gospodarstwa Krajowego dot. głównie MŚP i dużych firm:
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/
Najważniejsze świadczenia ze strony banku to min:
▪kredyt z gwarancją de minimis dostępny w bankach komercyjnych (min. podniesienie
gwarancji BGK do 80%)
https://www.bgk.pl/…/systemy-gwarancji/gwarancje-de-minimis/
▪kredyt z funduszu gwarancji płynnościowych (kredyty do 250 mln zł z 80% zabezpieczeniem
BGK)
https://www.bgk.pl/…/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynno…/
Agencja Rozwoju Przemysłu dot. głównie MŚP
https://www.arp-tarcza.pl
Najważniejsze świadczenia ze strony ARP to:
▪leasing operacyjny z 15 miesięczną karencją;
▪dodatkowe kredyty obrotowe z 15 miesięczną karencją;
Ministerstwo Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej dot. wszystkich:
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa
Najważniejsze świadczenia ze strony ministerstwa to min:
▪bezzwrotne finansowe wsparcie comiesięczne dla samozatrudnionych realizowane przez
wojewódzkie urzędy pracy (uwaga w Warszawie nabór rusza w przyszłym tygodniu!)

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i…/…/dofinansowanie
▪umarzalna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (pod warunkiem utrzymania stanu
zatrudnienia) w wysokości 5 tys zł
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przed…/…/pozyczka
▪dofinansowanie do miejsc pracy (przejęcie przez państwo części wynagrodzenia i
proporcjonalnych opłat na ZUS) - ważne rozwiązanie szczególnie w zakresie MŚP i dużych
firm
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-…/…/wynagrodzenia
Przewodniki po wszystkich rodzajach pomocy
▪PFR (bardzo fajne i proste kompendium)
https://pfr.pl/…/PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsieb…
▪Pracodawcy RP
https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2020/04/tarcza-1-1.pdf
▪Konfederacja Lewiatan
http://konfederacjalewiatan.pl/…/Praktyczny_przewodnik_po_i…
▪ZUS
http://konfederacjalewiatan.pl/…/ZUS_newsletter_1_2020_Tarc…
▪BGK
https://www.bgk.pl/…/Pliki/Pakiet_pomocy/pakiet_pomocowy.pdf
▪https://kwalifikator.een.org.pl/ - Kwalifikator pomoże Ci ustalić status Twojego
przedsiębiorstwa, w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu 651/2014, przy czym nie
rozróżnia on kategorii mikroprzedsiębiorstw, co oznacza, że mikroprzedsiębiorstwa
kwalifikowane są jako małe przedsiębiorstwa.
Powodzenia i oczywiście będziemy podsyłać „update’y” na bieżąco!
Pamiętajcie tylko #TUgether to przejdziemy
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