
 

 

 

Poznań, dnia 19 marca 2020 roku 

 

KOMUNIKAT nr 2 

w sprawie 

PAKIETU POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

W dniu 18 marca 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów 

Mateusz Morawiecki  po posiedzeniu Rady Gabinetowej zaprezentowali pakiet pomocy dla przedsiębiorców. 

Pakiet ten, nazywany również tarczą antykryzysową, ma chronić polską gospodarkę przed skutkami epidemii 

wywołanej koronawirusem. Jego szacunkowa wartość to 212 miliardów złotych. 

Zgodnie z wypracowanymi założeniami pakiet osłonowy dla przedsiębiorców składa się z 5 części (filarów) 

obejmujących: 

1. ochronę pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą,  

2. finansowanie przedsiębiorstw,  

3. ochronę zdrowia,  

4. wzmocnienie sektora finansowego oraz 

5. wdrożenie programu inwestycji publicznych. 

 

W ramach ochrony pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą przewiduje się: 

 wprowadzenie dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów 

możliwości pokrycia przez Państwo 40% wynagrodzenia pracownika do wysokości wynagrodzenia 

średniego w gospodarce krajowej, drugie 40% wynagrodzenia (co najmniej) pokrywałby 

pracodawca, 

 dla tzw. osób samozatrudnionych  bądź zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy 

zlecenia wprowadzenie możliwości wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego 

wynagrodzenia, 

 prolongatę rat kredytu,  

 przedłużenie wypłat zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 na kolejne dwa tygodnie, 

jeśli będzie taka potrzeba, 



 

 

 uchwalenie ustawy antylichwiarskiej, celem utrzymania dotychczasowego poziomu cen.  

 

W ramach finansowania przedsiębiorstw proponuje się: 

 gwarancje kredytowe, 

 mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tysięcy złotych, 

 przejęcie spłaty rat leasingowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu,  

 wprowadzenie rozwiązań o charakterze gwarancyjnym dostarczanych przez Polski Fundusz 

Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. 

 

W ramach ochrony służby zdrowia planuje się przekazanie 7,5 miliarda złotych dodatkowych środków na 

jednoimienne szpitale zakaźne celem modernizacji bazy szpitalnej oraz na zakup niezbędnej aparatury 

medycznej. 

Wzmocnienie sektora finansowego polegać ma z kolei na zapewnieniu bezpieczeństwa lokat oraz 

depozytów, płatności i wypłat poprzez wprowadzenie pakietu kapitałowego przygotowanego przez 

Narodowy Bank Polski we współpracy z  Komisją Nadzoru Finansowego i w koordynacji  

z Ministerstwem Finansów.  

W ramach wdrożenia programu inwestycji publicznych planuje się przeznaczenie kwoty 

30 miliardów złotych na modernizację szkół, ochronę środowiska, cyfryzację oraz budowę infrastruktury 

drogowej.  

Odpowiednie projekty ustaw obejmujące wymienione powyżej propozycje złagodzenia skutków epidemii 

koronawirusa dla przedsiębiorców powinny być – według zapowiedzi Rządu - gotowe  

do końca tego tygodnia ,to jest do 22 marca 2020r. 

 

 


