
DLA PRZEDSIĘBIORSTW DO 9 PRACOWNIKÓW

TARCZA 
ANTYKRYZYSOWA



1. Zawieszenie ZUS na 3-miesiące

• Jeśli prowadzisz firmę, w której zatrudniasz maksymalnie 9 osób, możesz 
skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Od 1 marca do 31 
maja nie będziesz musiał więc opłacać składek m.in. na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. Wystarczy, że złożysz wniosek online. 

• UWAGA!!! Zatrudnienie nie oznacza tylko osób na umowach o pracę. Do 
„zatrudnienia” wlicza się również umowy cywilnoprawne!! Zwolnienie 
dotyczy ilości osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń co również 
dotyczy umów cywilnoprawnych.



Jak złożyć wniosek?

• Wniosek RDZ można wypełnić on line. Do wniosku dołącz dokumenty 
rozliczeniowe za okres marzec–maj 2020 r.

• Wniosek kierujesz do ZUS poprzez:

• drogą elektroniczną: przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) lub przez www.gov.pl 
(skorzystaj z instrukcji),

• za pośrednictwem poczty,

• osobiście w placówce ZUS (wniosek wrzuć do skrzynki na dokumenty, nie musisz 
kontaktować z się pracownikiem placówki).

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi


2. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS.

• Możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z 
tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, 
wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 
2020r.

• Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą 
składek za 2019 r.

• Aby skorzystać z narzędzia musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia 
wielkość Twojego przedsiębiorstwa.



Jak otrzymać dofinansowanie?

• Należy przygotować wniosek RDU i dostarczyć go do ZUS w formie:

• drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

• za pośrednictwem poczty,

• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z 
pracownikiem ZUS)

• Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą jeśli wniosek złożysz przed 
terminem płatności składek. Po okresie obowiązywania ulgi nie poniesiesz 
dodatkowych kosztów tego wsparcia.

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi


3. Zapłać później podatek

• Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od 
niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o odroczenie 
terminu płatności i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. Odroczenie terminu 
płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na 
dogodniejszy dla podatnika czas.

• Niestety brakuje jeszcze dokładniejszej informacji w jakiej formie należy składać 
prośbę o odroczeniu płatności. Na stronie Ministerstwa Finansów jest tylko 
informacja, że wnioski należy kierować do Krajowej Administracji Skarbowej. 



4. Rozłóż zaległy podatek na raty

• Nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego podatku, zaległości podatkowych 
lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o 
rozłożenie tych należności na raty i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc.

• Niestety brakuje jeszcze dokładniejszej informacji w jakiej formie należy składać 
prośbę o odroczeniu płatności. Na stronie Ministerstwa Finansów jest tylko 
informacja, że wnioski należy kierować do Krajowej Administracji Skarbowej. 



5. Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej

• Jeśli masz zaległości, urząd skarbowy może anulować ci ich zapłatę, żebyś 
nie stracił płynności finansowej.

• Niestety brakuje jeszcze dokładniejszej informacji w jakiej formie należy 
składać prośbę o umorzeniu płatności. Na stronie Ministerstwa Finansów 
jest tylko informacja, że wnioski należy kierować do Krajowej Administracji 
Skarbowej. 



6. Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT

• Uważasz, że obliczane w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy 
są niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na 
koniec roku? Złóż wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i sprawdź czy urząd 
przyzna ci taką pomoc.

• Niestety brakuje jeszcze dokładniejszej informacji w jakiej formie należy składać 
prośbę o umorzeniu płatności. Na stronie Ministerstwa Finansów jest tylko 
informacja, że wnioski należy kierować do Krajowej Administracji Skarbowej. 



7.Nie wpłacaj zaliczek na podatek

• Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj 
jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić.

• Z tej formy pomocy może skorzystać tylko mały podatnik CIT prowadzący 
pełną forma sprawozdawczości.

• O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują 
w zeznaniu składanym za 2020 r., przekazywanym do właściwego Urzędu 
Skarbowego.



8. Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne.

• Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 
50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.

• Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 
70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 
70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

• Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.



• Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu 
przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu 
pracowników objętych umową.

• Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
(Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze 
rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
skutki nimi wywołane.)



Kiedy można skorzystać z tego narzędzia?

• Co najmniej rok prowadzenia działalności poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje 
spadek obrotów.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub 
usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w 
ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w 
okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego.

• Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 
zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.



Jak otrzymać dofinansowanie?

• Formularze są w trakcie opracowania i dostępne będą na stronach urzędów 
pracy.

• Informacji udzielać będą Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla miejsca 
składania wniosku (właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce 
wykonywania pracy przez pracowników).



9.Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich 
pracowników.

• Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

W tym rozwiązaniu:

• w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 
533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości 
przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

• w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika 
wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości 
przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

• Wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku.
Świadczenia będą ci przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania 
umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą.
Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy przy uwzględnieniu terminów 
wynikających z harmonogramów, które będą stanowić integralną część umowy zawartej między 
dyrektorem WUP a przedsiębiorcą.

• Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć maksymalny okres przysługiwania świadczeń.



Co to jest przestój ekonomiczny i kto może z 
niego skorzystać?

• Przestój ekonomiczny dotyczy przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek 
obrotów gospodarczych, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług w 
wysokości co najmniej 15 %. Procent liczony jest jako stosunek obrotów z 6 
kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku i obrotów z okresu analogicznego, tylko 12 miesięcy wcześniej.



Jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z 
dofinansowania?

Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa.

a) Minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju 
ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium 
dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt 1.

b) Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym:

• nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 
01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia 
COVID 19 lub

• nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w 
okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.



c) Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej", 
jednak pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych 
samych pracowników.

d) Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie 
dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu 
skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia).

e) Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości. 

f) Wykluczenie przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby 
spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.

g) Świadczenia nie przysługują:

• pomocy domowej,

• pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym został złożony wniosek, było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,

• pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.



Jak otrzymać dofinansowanie?

• Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy jest dokładny opis sposobu przyznawania 
świadczenia wraz z dokumentami, które należy przygotować 

• https://wuprzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

• UWAGA!!! Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika w okresie nie dłuższym niż przez okres 3 miesięcy po okresie pobierania 
świadczeń. W przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi lub niedotrzymania 
warunków umowy, w tym niepoddania się kontroli, pracodawca zobowiązany jest do 
zwrotu udzielonego świadczenia w całości wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej.

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia


10. Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki 
dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu 

Pracy

• Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres 
jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 
trzymiesięcznym okresie karencji.

• Z pożyczki możesz skorzystać jeżeli prowadziłeś działalność przed dniem 1 marca 2020 r. i jesteś 
mikroprzedsiębiorcą tj. przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub 
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Jak otrzymać pożyczkę?

Należy przygotować: 

• Formularz wniosku o pożyczkę dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

• Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)

• Uwaga!! Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez 
Narodowy Bank Polski.



11. Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji 
de minimis z BGK

Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu 
zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

• zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

• brak prowizji za udzielenie gwarancji,

• wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w 
ZUS, US. Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia. 
Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.



Gdzie uzyskać pomoc?

• Sprawdź ofertę gwarancji de minimis oraz jej dostępność w jednym z 
banków kredytujących, w tym dostępność warunków gwarancji 
wprowadzonych w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19:

• Alior Bank S.A.

• Bank Handlowy w Warszawie S.A.

• Bank Millennium S.A.

• Bank Ochrony Środowiska S.A.

• Bank Pekao S.A.

• Bank Pocztowy S.A.

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

• Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

• Bank Spółdzielczy w Brodnicy

https://www.aliorbank.pl/
http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/index.htm
https://www.bankmillennium.pl/
https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa
https://www.pekao.com.pl/male-i-srednie-firmy.html
https://www.pocztowy.pl/male-firmy/
https://www.bankbps.pl/
https://www.bsr.krakow.pl/
https://www.bsbrodnica.pl/firmy-i-instytucje


• BNP Paribas Bank Polska S.A.

• ING Bank Śląski S.A.

• Krakowski Bank Spółdzielczy

• mBank S.A.

• Nest Bank S.A.

• PKO Bank Polski S.A.

• Santander Bank Polska S.A.

• SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze

• Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

https://www.bnpparibas.pl/male-firmy
https://www.ing.pl/male-firmy
https://www.kbsbank.com.pl/
https://www.mbank.pl/firmy/
https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy
https://www.pkobp.pl/firmy/
https://www.santander.pl/firmy
https://www.sgb.pl/
https://www.wmbs.pl/


12. Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych

W trakcie obowiązywania ustawy lub w terminie w niej wskazanym nie musisz płacić abonamentu oraz opłat 
audiowizualnych.

• Jeśli spełniasz kryteria określone w ustawie, jesteś zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat 
audiowizualnych i abonamentowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności 
korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem 
ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy 
telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać?

• Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych 
oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor (np. usługodawcy z branży gastronomicznej, 
hotelarskiej czy fryzjerskiej). Jeśli spełniasz kryteria, jesteś zwolniony na mocy ustawy: nie ma żadnych 
dodatkowych warunków i nie musisz składać wniosku.



13.Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania 
dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Jeśli jesteś podmiotem sektora ekonomii społecznej i posiadasz pożyczkę, kredyt w TISE S.A lub Fundacji 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach skorzystaj z nowych warunków pożyczek.

Teraz możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

• wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już 
udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),

• maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub 
kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),

• dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już 
udzielonych)**

*po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg  dotychczasowych zasad, 
tj. przed  uwzględnieniem  zmian;

** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy  redyskonta weksli, 
obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki; w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z 
COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,



• wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 
miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)

• wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i 
Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez 
pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez 
pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w 
czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a 
także od oceny sytuacji przez pośrednika. 

Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki.
Preferencyjne oprocentowanie: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP dla pożyczki na start (w 
przypadku utworzenia nowego miejsca pracy) / stopa redyskonta weksli NBP dla pożyczki na 
rozwój (w przypadku gdy każde 100 000 zł zaciągniętej pożyczki przyczynia się do utworzenia 
jednego nowego miejsca pracy).



14.Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania 
działalności MŚP

Jeśli chcesz otrzymać wsparcie na podstawową działalność firmy, finansowanie obrotowe, zakup sprzętu lub 
działalność B+R, skorzystaj z pożyczek unijnych. Dzięki pożyczkom dla mikro, małych i średnich firm możesz 
wzmocnić swój potencjał na rynku. Szczegóły na stronie pozyczkiunijne.bgk.pl

Możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych:

• dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji w spłacie kapitału;

• 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy 

• obniżenie oprocentowania pożyczek;

• brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających 
z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do 
umowy

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/


Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku 
przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym 
uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała 
problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia 
takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Pożyczki udzielane są przez Instytucje finansujące w województwie podkarpackie

Pożyczkobiorcy, którzy chcą skorzystać z tych rozwiązań powinni skontaktować się 
bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie 
pożyczki. Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj.

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/podkarpackie/efektywnosc-energetyczna-odnawialne-zrodla-energii-rozwoj-firm-wdrozenie-innowacji-b-r/mikro-male-i-srednie-firmy/pozyczka/
https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/


15. Odroczenie płatności za użytkowanie 
wieczyste gruntu Skarbu Państwa

• Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkownia wieczystego gruntów 
Skarbu Państwa został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też 
zawnioskować o późniejszą płatność.

• Ustawowy terminu płatności opłaty rocznej za 2020 r. zostanie przesunięty do 
końca czerwca 2020 r., co w konsekwencji pozwala także zawnioskować o ustalenie 
innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy 
płatności pełnej kwoty. Wniosek o ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. niż 
do 30 czerwca 2020 r., składasz w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta 
właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.



16.Odroczenie płatności za użytkowanie 
wieczyste gruntu gminy

Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy 
został przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też zawnioskować o późniejszą 
płatność.

Informacje:

• Ustawowy terminu płatności opłaty rocznej za 2020 r. zostanie przesunięty do 
końca czerwca 2020 r., co w konsekwencji pozwala także zawnioskować o ustalenie 
innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy 
płatności pełnej kwoty. Jeśli chcesz wydłużyć termin poza 30 czerwca 2020 r., 
przygotuj wniosek do właściwego organu.


