
Poniżej wskazujemy na zaprezentowane przez premiera Mateusza Morawieckiego główne założenia tarczy - szczegóły
rozwiązań przyjętych przez rząd będą znane dopiero po zaprezentowaniu finalnego projektu ustawy.
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W środę 18 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie zwołanej przez prezydenta Rady
Gabinetowej. Posiedzenie poświęcone było pakietowi pomocowemu dla gospodarki
w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Będzie to tzw. tarcza
antykryzysowa. Obecnie czekamy na opracowanie projektu ustawy w tym zakresie.
Niemniej jednak po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier zapowiedział, że pakiet
antykryzysowy będzie składał się z 5 filarów. Szacunkowa wartość całego pakietu
to ok. 212 mld zł.

Wstępne założenia tarczy 
antykryzysowej – wsparcie dla 
pracowników i pracodawców
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212 mld zł
szacunkowa 

wartość tarczy 
antykryzysowej 

Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej,

państwo pokryje 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Drugie

40% wynagrodzenia pokrywać ma pracodawca. Powyższe plany mają zapewnić gwarancję wypłaty pracownikom 80%

wynagrodzenia. Ponadto szef rządu przekazał, że dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących

na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego

wynagrodzenia.

Ponadto jeżeli zapadnie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców

dzieci do lat 8 będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.
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Filar dla przedsiębiorców

W tym pakiecie znajdą się m.in.:

▪ gwarancje kredytowe,

▪ mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł,

▪ leasing operacyjny dla sektora transportowego,

▪ odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat,

▪ oraz szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym

i płynnościowym.

Premier zapowiedział 7,5 mld zł na wsparcie

ochrony zdrowia, szpitale jednoimienne,

zaopatrzenia w sprzęt.

We współpracy z NBP, z KNF, z MF ma powstać pakiet

kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć jako ochrona

depozytów bankowych.

Powstanie także fundusz w wysokości co najmniej

30 mld zł na inwestycje publiczne, m.in. na drogi

samorządowe, cyfryzację i modernizację szkół oraz

transformację energetyczną.
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Filar obrony pracowników

Filar dla służby zdrowia

Bezpieczeństwo sektora finansowego, depozytów Inwestycje publiczne

Skontaktuj się
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania 
szerszych informacji na powyższy 
temat. 
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