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I. TARCZA FINANSOWA PFR 2.0 

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia  

i uelastycznienie zasad programu 

Źródło informacji: strona internetowa Polskiego Funduszu Rozwoju  

Gdzie szukać wsparcia? 

Polski Fundusz Rozwoju – realizator programu Tarcza Finansowa PFR 2.0. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro. 

• Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie 
nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 
marca 2021 r. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).  

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#df
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II. TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0, 7.0 i 8.0 

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP  

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (dysponentem funduszu jest minister właściwy do 
spraw pracy). 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca: 

o który na dzień 30 września 2020 r. lub 30 listopada 2020 r. prowadził 
działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) jako rodzaj przeważającej działalności konkretnymi kodami. 

o którego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych 
uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w 
miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu r. poprzedniego lub we 
wrześniu 2020 r. 

o oceny oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonuje się na 
podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 
września 2020 r. albo na dzień 30 listopada 2020 r. 

• Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego 
pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  

• Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, 
przypadających od miesiąca złożenia wniosku. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być 
składane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w terminie do 31 marca 
2021 r., wyłącznie w formie elektronicznej do WUP za pomocą formularza 
elektronicznego poprzez platformę Praca.gov.pl.  

• Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na platformie Praca.gov.pl  

2. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków 

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (dysponentem funduszu jest minister właściwy do 
spraw pracy). 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Wsparcie dla przedsiębiorcy: u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży 
towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:  

https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMPP#/inneSprawy/wyborUrzedu
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15g-swiadczenia
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o nie mniej niż o 15%, obliczony 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 przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów 
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych r. poprzedniego;  

o nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w 
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

• Wsparcie dla przedsiębiorcy: który nie zalega w regulowaniu zobowiązań 
podatkowych, wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, 
który zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy 
pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. 

• Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy: 

o Przestój ekonomiczny. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym 
pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie 
niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z 
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W przypadku przestoju 
ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika 
wyniesie 1.651,02 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne.  

o Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy 
pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może 
obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu. W przypadku 
obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z 
FGŚP) na pracownika wyniesie 2 574,64zł (brutto) w tym składki na 
ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego 
świadczenia.  

• Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 
pracy przysługują środki na opłacanie składek na ZUS pracowników należnych od 
pracodawcy.  

• Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 
miesięcy.  

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Wnioski o dofinansowanie będą mogły być składane do wojewódzkiego urzędu 
pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę 
Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.  

• Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na platformie Praca.gov.pl  

3. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie 

wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem 

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (dysponentem funduszu jest minister właściwy do 
spraw pracy). 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gg-swiadczenia
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Wsparcie dla przedsiębiorcy u którego: wystąpił spadek obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży 
towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

o nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających 
w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z 
analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 

o nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w 
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

• Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy: dofinansowywane do wysokości 
połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

• Dofinansowanie nie będzie przysługiwało do wynagrodzeń pracowników, których 
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 
złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.  

• Uprawnionym podmiotom przysługują również środki na opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. 

• Świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne przysługują przez łączny 
okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Wnioski o dofinansowanie będą mogły być składane do wojewódzkiego urzędu 
pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę 
Praca.gov.pl.  

• Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na platformie Praca.gov.pl   

4. Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielana 

na podstawie rozporządzenia rozdział 3 

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenie działalności 
gospodarczej.  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

• Dotację można otrzymać więcej niż jeden raz, a maksymalnie 3 razy, w zależności 
od rodzaju prowadzonej działalności. Dotacje przyznane z poprzedniej tarczy 7.0 
wliczają się do limitu. 

• Dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy: 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMPN#/inneSprawy/wyborUrzedu
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty
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o który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą 
oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności konkretnymi 
kodami. 

o którego przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu 
uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku 
poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. 

o nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r. 

• Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie 
prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 
dotacji. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Wniosek o dotację przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez 
dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o dotację może być złożony do 
dnia 31 maja 2021 r., jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę 
Praca.gov.pl  

• Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na platformie Praca.gov.pl  

5. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla 

mikroprzedsiębiorców  

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• O wsparcie może ubiegać się mikroprzedsiębiorca , który w co najmniej jednym 
roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 
pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów 
euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 
nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro oraz który prowadził 
działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących 
kosztów prowadzenia tej działalności.  

• O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i 
nigdy nie zatrudniali pracowników. 

• Pożyczka udzielana jest jednorazowo. 

• Kwota pożyczki: do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 
w skali r. 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank 
Polski. 

• Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału 
wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

• Umorzenie pożyczki nastąpi pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie 
prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DBKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka
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pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania 
wniosku o umorzenie. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Wsparcie będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą 
mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.  

• Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 
właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru 
przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w 
postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do 
urzędu. Wniosek w formacie w pdf do pobrania ze strony Praca.gov.pl  

• Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na platformie Praca.gov.pl  

6. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

dla przedsiębiorców samozatrudnionych  

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Wsparcie w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej przewidziane jest dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, 
niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w 
następstwie wystąpienia COVID-19. 

• Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku w porównaniu do 
analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące 
powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 31 grudnia 2019 r. i kończyć 
się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. 

• Dofinansowanie zależne od spadku obrotów. 

• Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

• Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez 
okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Wsparcie będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą 
mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.  

• Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 
właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez 
dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci 
elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.  

• Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na platformie Praca.gov.pl  

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_wniosek_pozyczka_v7_01.01.2021.pdf
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu
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7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców  

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. 
Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w porównaniu do 
analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. W razie wykazania spadku 
obrotów w 2020 r. analogicznym okresem porównawczym będzie rok 2019, gdy 
spadek obrotów zostanie wykazany w 2021 r. wówczas należy porównywać z 
analogicznym okresem w roku 2020. Przy czym wybrany okres powinien mieścić 
się w ramach czasowych: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku.  

• Dofinansowanie zależne od spadku obrotów. 

• Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Wsparcie będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., przy czym wnioski będą 
mogły być składane nie później niż do 10 czerwca 2021 r.  

• Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, 
właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 
powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci 
elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.  

• Wniosek w wersji elektronicznej znajduje się na platformie Praca.gov.pl  

8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• O świadczenie postojowe mogą wystąpić przedsiębiorcy mający przestój w 
prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, którzy 
rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. 

• Aby otrzymać świadczenie postojowe przychód z miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być o co najmniej 15% 
niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.  

• Świadczenie postojowe wyniesie 2 080 zł albo 1 300 zł. Można je otrzymać 
maksymalnie 3 razy. 

https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKWP#/inneSprawy/wyborUrzedu
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488
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Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan 
epidemii. 

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS  

9. Dodatkowe świadczenie postojowe 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• O dodatkowe świadczenie postojowe mogą wystąpić prowadzący pozarolniczą 
działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) 2007 określonymi kodami, którzy wcześniej skorzystali ze świadczenia 
postojowego. 

• Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w 
miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w 
stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem 
skorzystania z tego świadczenia jest również otrzymanie wcześniej co najmniej 
jednego świadczenia postojowego. 

• Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co 
wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je 
otrzymać maksymalnie trzy razy. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan 
epidemii. 

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS  

10.  Świadczenie postojowe jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• O świadczenie postojowe mogą wystąpić przedsiębiorcy mający przestój w 
prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 oraz prowadzący 
pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczoną, 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 określonymi kodami. 

• Aby otrzymać świadczenie postojowe przychód z działalności w jednym z dwóch 
miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w 

https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/3615423
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-jednokrotne-dwukrotne-lub-trzykrotne/3811813
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stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym 
miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. 

• Świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej 
wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać raz, 
maksymalnie dwa razy albo maksymalnie trzy razy, w zależności od kodu PKD, 
pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Świadczenie otrzymane  
z poprzedniej tarczy 7.0 wlicza się do limitu. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Od 1 lutego 2021 r., najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie 
zniesiony stan epidemii. 

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS  

11. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej 

pozarolniczą działalność gospodarczą 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• O jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może wystąpić osoba 
prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r., 
mająca przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-
19 oraz prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 określonymi kodami, która wcześniej 
skorzystała ze świadczenia postojowego (złożyła wniosek RSP-D, RSP-DB, RSP-
DK). 

• Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo 
listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego 
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 

• Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co 
wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Od 30 grudnia 2020 r., najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym 
zostanie zniesiony stan epidemii. 

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS 

12. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/3744655
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0-od-26-stycznia-2021-r_/3744635
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki: 

o byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r., 

o przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za 
który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do 
przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r., 

o złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, 
wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r. 

• Świadczenie skierowane jest dla wnioskodawców, których przeważająca 
działalność, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczona jest 
określonymi kodami. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Od 26 stycznia do 15 marca 2021 r.  

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS  

13. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r. albo za 

grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 dla płatników  

z określonych branż 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Zwolnienie będzie przysługiwało, jeśli płatnik spełni następujące warunki: 

o był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., 

o przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem 
wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w 
miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we 
wrześniu 2020 r., 

o złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za okres, za który 
występuje o zwolnienie z opłacania składek, najpóźniej do 31 marca 2021 r. 

• Świadczenie skierowane jest dla wnioskodawców, których przeważająca 
działalność, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczona jest 
określonymi kodami na dzień 30 listopada 2020 r. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS 

https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-styczen-2021-r_-albo-za-grudzien-2020-r_-i-styczen-2021-r_-albo-za-luty-2021-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/3811833
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
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14. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych   

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy 
zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie 
zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. 
Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 
kwietnia 2021 r. 

• Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione 
następujące warunki: 

o umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r., 

o przedmiot zawartej umowy związany jest z działalnością określoną na stronie 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

o łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich 
zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie 
przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

o zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż 
wykonywanie umów zlecenia. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Od 1 stycznia 2021 r., w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. 

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS 

15. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących 

umowy cywilnoprawne 

Źródło informacji: strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

Gdzie szukać wsparcia? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba: 

o która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy 
zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 
grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego na stronie Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 

o nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna, 

o przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany 
jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/3744725
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/3744725
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/3744725
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/3744675
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/3744675
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/2/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/3744675
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300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

• Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. 
Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to 
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy 
wynagrodzeń z tych umów. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Od 15 stycznia 2021 r., najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym 
zostanie zniesiony stan epidemii. 

• Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS 

https://www.zus.pl/pue/
https://www.zus.pl/pue/
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III. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 
OFERTA MARR 

1. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - faktoring dla 

przedsiębiorców 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Faktoring krajowy z regresem z limitem od 50 tys. do 1 mln PLN. Finansuje 
niewymagalne wierzytelności. Akceptowalne terminy płatności max do 90 dni. 
Dedykowany klientom posiadającym więcej niż jednego odbiorcę. Wygodny proces 
złożenia wniosku online. 

• Faktoring ryczałtowy z limitem od 50 tys. do 1 mln PLN. Miesięczny abonament 
za korzystanie z przyznanego limitu. Finansuje niewymagalne wierzytelności. 
Akceptowalne terminy płatności max do 90 dni. Klient nie ponosi kosztów 
opóźnień. Dedykowany klientom posiadającym więcej niż jednego odbiorcę. 
Wygodny proces złożenia wniosku online. 

• Faktoring odwrotny z limitem od 50 tys. do 250 tys. PLN. Finansuje 
niewymagalne zobowiązania w dowolnym momencie. Okres finansowania do 60 
dni. Szerokie możliwości wykorzystania zabezpieczeń, w tym innych niż 
należności. Wygodny proces złożenia wniosku online. 

• Faktoring dla firm (dostawców i wykonawców)  współpracujących z JST  
z obszaru Małopolski z limitem do 1mln PLN. Promocyjna stawka prowizji 
faktoringowej 0,5%, bez dodatkowych opłat. Wygodny proces złożenia wniosku 
online. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Informacje i formularz dostępne na stronie internetowej MARR. 

2. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - pożyczka dla mikro i 

małych firm 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego   

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Pożyczka w ramach Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców 
z Małopolski z przeznaczeniem na rozwój i prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

• Maksymalnie kwota 500 tys. złotych. 

• Na okres 60 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 
miesięcy.  

https://faktoring.marr.pl/
https://faktoring.marr.pl/
https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-dla-mikro-malych-firm/
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• Oprocentowanie od 2,39%-4,19% w skali r. (oprocentowanie stałe w całym okresie 
pożyczkowym) – oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania 
stóp referencyjnych. 

• Wymagane 20% wkładu własnego. 

• Za udzielenie pożyczki pobierana jednorazowa prowizja: 1% kwoty pożyczki, jeśli 
okres spłaty wynosi do 24 miesięcy, 1,5% przy okresie spłaty dłuższym niż 24 
miesiące. 

• Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osób fizycznych lub 
prawnych, zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, pojazdach itp., 
hipoteki na nieruchomości. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być 
dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej MARR. 

3. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - pożyczka na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Pożyczka w ramach Małopolskiego Funduszu Pożyczkowego. 

• Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców z całej Małopolski. 

• Maksymalnie 500 tys. złotych. 

• Zarejestrowana działalność gospodarcza (przed złożeniem wniosku). 

• 20% wkład własny w realizację przedsięwzięcia. 

• Zabezpieczenie adekwatne do wnioskowanej kwoty. 

• Pożyczka na okres do 5 lat. 

• Oprocentowanie do 4,19% w skali r. (stałe w całym okresie pożyczkowym) - 
oprocentowanie ustalane jest zgodnie z wytycznymi nt. ustalania stóp 
referencyjnych. 

• Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa prowizja w wysokości 1,0% 
kwoty, przy pożyczkach z okresem spłaty do 2 lat i 1,5% – przy pożyczkach z 
okresem spłaty powyżej 2 lat. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej MARR.  

4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - projekt Bony sukcesu 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego   

https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-dla-mikro-malych-firm/
https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-firma/
https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczki-firma/
https://www.marr.pl/bonysukcesu/#1551773718206-ff8065a8-85b5
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Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Wsparcie dla firm z sektora MSP prowadzących działalność na terenie Małopolski 
zainteresowanych zwiększeniem konkurencyjności i produktywności swojego 
przedsiębiorstwa m.in. poprzez rozszerzenie oferty, zdobycie nowych klientów, 
rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży, poprawę efektywności 
kosztowej działalności firmy. 

• Rodzaj wsparcia: dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: 
monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem, uzyskiwania certyfikatów zgodności, optymalizacji kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, wdrażania i doskonalenia systemów 
zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, wykorzystywania 
zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-
komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, instrumentów zarządzania i mapowania 
ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie, procedur i procesów związanych ze 
strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji, opracowania specjalistycznych 
dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu 
ramowego, wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.  

• Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty.  

• Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł. 

• Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Nabór odbywa się w trybie ciągłym. 

• Dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej MARR.  

5. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – wsparcie dla Przemysłu 

Lotniczo-Kosmicznego 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Oferta dla firm działających w branży lotniczo-kosmicznej: produkcja komputerów, 
urządzeń peryferyjnych, instrumentów i przyrządów pomiarowych kontrolnych, 
nawigacyjnych, optycznych i sprzętu fotograficznego, zegarków, zegarów, 
transportu lotniczego pasażerskiego, towarów lub kosmicznego. 

• Możliwe jest uzyskanie 80 % dofinansowania do szkoleń i doradztwa przez 
firmy z Sektora Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego (PLK). 

• Zakres wsparcia został przygotowany przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji  
i zawarty w nadzwyczajnych Rekomendacjach.  

• Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji dzięki 
szkoleniom realizowanym poprzez Bazę Usług Rozwojowych. 

https://www.marr.pl/bonysukcesu/#1551777892423-74f5f86a-170e
https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/
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• Możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla firmy w wysokości nawet 192 000 zł.  

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Nabór trwa do 12 marca 2021 roku.  

• Informacje i formularz dostępne na stronie internetowej MARR. 

6. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – wsparcie dla Sektora 

Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Oferta dla firm działających w Sektorze Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo: 
telekomunikacja przewodowa, telekomunikacja bezprzewodowa, telekomunikacja 
satelitarna, pozostała telekomunikacja. 

• Możliwe jest uzyskanie 80 % dofinansowania do szkoleń przez firmy z Sektora 
Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TiC). 

• Zakres wsparcia został przygotowany przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji  
i zawarty w nadzwyczajnych Rekomendacjach.  

• Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji dzięki 
szkoleniom realizowanym poprzez Bazę Usług Rozwojowych. 

• Możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla firmy w wysokości nawet 128 000 zł. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Nabór trwa do 12 marca 2021 roku.  

• Informacje i formularz dostępne na stronie internetowej MARR. 

7. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – Akademia Menadżera 

Budowanie Kompetencji Menadżerskich 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Oferta dla firm mikro, małych i średnich, których siedziba główna znajduje się na 
terenie Makroregionu 3: województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie. 

• Projekt skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników 
objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw.  

https://www.marr.pl/sektorlotniczycovid/
http://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/
http://www.marr.pl/telekomunikacjacovid/
https://www.marr.pl/am3/
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• Udział w projekcie pozwoli zdefiniować jakie kompetencje i szkolenia potrzebuje 
kadra zarządzająca w firmie. W projekcie można opracować diagnozę potrzeb 
szkoleniowych i przeszkolić kadrę zarządzającą. 

• Refundacja poniesionych kosztów wynosi do 80 %. 

• Możliwe jest uzyskanie dofinansowania dla firmy w wysokości maksymalnie  
12 880 zł. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Nabór trwa w sposób ciągły do wyczerpania środków zgodnie z harmonogramem 
wydatków.  

• Dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej MARR.  

8. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – projekt Lider HR 

Źródło informacji: strona internetowa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego   

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Dla firm z sektora MSP zatrudniających min. 9 pracowników, prowadzących 
działalność na terenie Małopolski.  

• Wsparcie w obszarze efektywnego zarządzania ludźmi w zmieniających się 
warunkach gospodarczych i społecznych. Dla firm zainteresowanych wiedzą o 
skutecznym rozwiązywaniu problemów, działaniu w sytuacjach kryzysowych, 
szukających nowych perspektyw rozwoju firmy oraz nowych efektywnych metod 
pracy.  

• Rodzaj wsparcia: bezpłatna diagnoza, opracowanie i wdrożenie narzędzi 
ułatwiających efektywne zarządzanie  zespołem w obszarze rekrutacji, skutecznej 
komunikacji wewnętrznej, tworzenia jasnych zasad pracy, wdrażania zmian w 
organizacji, rozwoju pracowników, budowaniu systemów premiowych, 
podnoszenia zaangażowania i odpowiedzialności pracowników. 

• Doradztwo w rozwiązaniu problemów w zakresie zarządzania pracownikami, z 
którymi aktualnie zmaga się przedsiębiorstwo  

• Coaching kadry w obszarze rozwoju kluczowych kompetencji kierowniczych. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Nabór odbywa się w trybie ciągłym.  

• Dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej MARR.  

https://www.marr.pl/am3/dokumenty-i-ogloszenia/
https://www.marr.pl/liderhr/
https://www.marr.pl/liderhr/
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IV. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 
INSTRUMENTY FINANSOWE REALIZOWANE Z RPO WM 2014-2020 

1. Instrumenty Finansowe dla MŚP 

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Bank Gospodarstwa Krajowego, pośrednicy finansowi wskazani na stronie Banku. 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Poddziałanie 3.4.1 RPO WM Instrumenty Finansowe dla MŚP – wczesna faza 
rozwoju (pożyczka dla start-upów) 

• Poddziałanie 3.4.2 RPO WM Instrumenty Finansowe dla MŚP – powyżej 24 
miesięcy (pożyczka) 

• Pożyczkobiorcy: MŚP 

• Przeznaczenie pożyczki: pożyczka od 10 tys. zł do 1 mln zł: 

o przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę 
przedsiębiorstw, 

o wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, 

o inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, 

o handel elektroniczny, 

o wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwiązań pro-
środowiskowych. 

• Oprocentowanie: 

o na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (RIS, regiony o niskim wskaźniku 
przedsiębiorczości) – w lutym 2021 r. oprocentowanie na poziomie 0,15%, 

o na warunkach rynkowych – w lutym 2021 r. od min. 1,15%. 

• Okres spłaty: maksymalnie 84 miesiące – 7 lat (karencja do 6-mcy). 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Pożyczki udzielane są na bieżąco. 

• Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BGK - pożyczka  
i BGK – pożyczka dla start-upów. 

2. Instrumenty Finansowe dla MŚP - pożyczki płynnościowe  

Źródło informacji: strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Bank Gospodarstwa Krajowego, pośrednicy finansowi wskazani na stronie Banku. 

https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-malopolskie-43/pu-0/toc-0/top-0/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-11/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-dla-start-upow-10/
https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pr-malopolskie-43/pu-0/toc-0/top-0/
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Pożyczki płynnościowe w ramach podpisanych nowych umów oraz aneksów z 
dotychczasowymi Pośrednikami Finansowymi w ramach poddziałania 3.4.1 i 3.4.2 
RPO WM.  

• Przeznaczenie pożyczki: pożyczka od 10 tys. zł do 500 tys. zł: 

o przedsięwzięcia płynnościowe realizowane przez MŚP z siedzibą lub 
oddziałem na terenie województwa małopolskiego, mające na celu 
finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy 
i zapewnieniem jej płynności finansowej, 

o wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz 
koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac 
podwykonawców,  

o zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,  

o spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury 
itp., 

o zatowarowanie, półprodukty itp., 

o wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone 
na dzień 1 lutego 2020 r.  

• Oprocentowanie: przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki, pożyczki 
nieoprocentowane. 

• Okres spłaty: maksymalnie 84 miesiące – 7 lat (karencja do 6-mcy). 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?. 

• Pożyczki mogą być udzielane do 30.06.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy 
pożyczki). 

• Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BGK. 

https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-plynnosciowa-94/
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V. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW – 
OFERTA URZĘDÓW PRACY W MAŁOPOLSCE 

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Źródło informacji: strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 

Gdzie szukać wsparcia? 

Powiatowe Urzędy Pracy w Małopolsce 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Dofinansowanie do szkoleń, studiów podyplomowych, egzaminów, badań 
lekarskich i psychologicznych, ubezpieczenia NNW, określenia potrzeb 
szkoleniowych. 

• Dla firm zatrudniających, co najmniej jednego pracownika. 

• Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100%, a dla każdego innego 
pracodawcy 80% wartości kształcenia. Maksymalne wsparcie na osobę to 300% 
przeciętnego wynagrodzenia (ok. 15 000 zł). 

• 2 z 8 grup pracowników, które powinny w pierwszej kolejności otrzymać wsparcie  
w ramach KFS to: 

o pracownicy firm, które na skutek obostrzeń zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 musiały ograniczyć swoją 
działalność;  

o pracownicy służb medycznych, służb socjalnych, psychologów, terapeutów, 
pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/ 
niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi  
na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?  

• Nabory wniosków prowadzą powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu  
na siedzibę lub filie pracodawcy. Dyrektor powiatowego urzędu pracy na początku 
roku ogłasza termin i zasady naboru. Informacje te wraz z wzorami dokumentów 
publikuje na stronie urzędu.   

https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy
https://wupkrakow.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-krakowie/-/975059-powiatowe-urzedy-pracy-w-malopolsce
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VI. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP W 
KRAKOWIE – SZKOLENIA DLA PRACUJĄCYCH 

1. Projekt Kierunek Kariera finansowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie  

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Bilans Kariery – spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego tworzone jest 
portfolio zawodowe oraz określone są potrzeby szkoleniowe. 

• Bony na szkolenia 

o Szkolenia ogólne (m.in. szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa 
jazdy). Warunkiem koniecznym jest, aby oferta szkoleniowa dostępna była w 
Bazie Usług Rozwojowych. 

o Dofinansowanie do szkoleń w formie bonów szkoleniowych max. 180 szt. o 
łącznej wartości 2700 zł. Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o 
dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu własnego w wysokości 15% wartości 
bonów szkoleniowych. 

o Z dofinansowania mogą skorzystać: 

✓ pracujący; 

✓ osoby powyżej 25 lat i posiadające wykształcenie maksymalnie na 
poziomie średnim lub niezależnie od posiadanego wykształcenia jeśli są w 
wieku 50+ (w 2021 roku zostanie również uruchomiona rekrutacja dla osób z 
wykształceniem wyższym poniżej 50 r.ż.); 

✓ uczące się lub pracujące, lub mieszkające w Małopolsce; 

✓ posiadające obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, 
upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

✓ osoby niepełnosprawne, w wieku powyżej 25 lat, a które nie ukończyły 65 
lat i są związane z Małopolską 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Rekrutacja trwa do 2023 roku.  

2. Projekt Kierunek Kariera Zawodowa finansowany z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

http://www.kierunek.pociagdokariery.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
http://www.kierunek.pociagdokariery.pl/
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Bilans Kariery – spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego tworzone jest 
portfolio zawodowe oraz określone są potrzeby szkoleniowe. 

• Bony na szkolenia 

o Szkolenia zawodowe potwierdzone egzaminami. Warunkiem koniecznym jest, 
aby oferta szkoleniowa dostępna była w Bazie Usług Rozwojowych. 

o Dofinansowanie do szkoleń w formie bonów szkoleniowych max. 337 szt. o 
łącznej wartości 5055 zł. Wykup bonów wiąże się z zawarciem umowy o 
dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu własnego w wysokości 15% wartości 
bonów szkoleniowych. 

o Z dofinansowania mogą skorzystać: 

✓ pracujący; 

✓ osoby powyżej 25 lat i posiadające wykształcenie maksymalnie na 
poziomie średnim lub niezależnie od posiadanego wykształcenia jeśli są w 
wieku 50+; 

✓ uczące się lub pracujące, lub mieszkające w Małopolsce; 

✓ posiadające obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, 
 upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej 

✓ osoby niepełnosprawne, w wieku powyżej 25 lat, a które nie ukończyły 65 
lat i są związane z Małopolską. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na 
dofinansowanie w formie bonów szkoleniowych. 

3. Projekt Łap Skilla finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Bilans Kariery – spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego tworzone jest 
portfolio zawodowe oraz określone są potrzeby szkoleniowe. 

• Bony na szkolenia 

o Dofinansowanie do szkoleń w formie dwóch pakietów bonów szkoleniowych:  

✓ pakiet ogólny - max. 180 szt. o łącznej wartości 2700 zł. Wykup bonów 
wiąże się z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu 
własnego maksymalnie w wysokości 8% wartości bonów szkoleniowych; 

✓ pakiet zawodowy - max. 323 szt. o łącznej wartości 4845zł. Wykup bonów 
wiąże się z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz z wpłatą wkładu 
własnego maksymalnie w wysokości 8% wartości bonów szkoleniowych. 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Szkolenia-ze-Skillem-szczegoly-oferty
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o Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które: 

✓ ukończyły 18 i nie ukończyły 25 lat; 

✓ są osobami pracującymi; 

✓ mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego; 

✓ posiadają niskie dochody; 

✓ posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, 
upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• W ramach projektu Łap Skilla rekrutacja będzie prowadzona w 2021 roku.
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VII. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP W 
KRAKOWIE – PORADNICTWO ZAWODOWE 

1. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym 
Sączu oferują usługi indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, także w 
formie zdalnej, oraz warsztaty grupowe dla osób dorosłych, podczas których 
można: 

o zaplanować przyszłość zawodową; 

o rozpoznać zainteresowania i predyspozycje zawodowe; 

o określić atuty zawodowe i ich wykorzystanie w procesie szukania pracy; 

o przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą; 

o zdobyć wiedzę przydatną do założenia firmy; 

o rozwinąć umiejętności interpersonalne; 

o poznać sposoby radzenia sobie ze stresem. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Stała oferta. Na indywidualny termin zdalnej usługi można zapisać się pod linkiem 
DORADZTWO ZAWODOWE I WARSZTATY (pociagdokariery.pl)

http://www.kierunek.pociagdokariery.pl/
https://www.pociagdokariery.pl/oferta/doradztwo-zawodowe-i-warsztaty
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VIII. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP W 
KRAKOWIE – POMOC DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH ZZA GRANICY 
DO 29 ROKU ŻYCIA 

1. Projekt „Wróć z POWERem” finansowany z Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Projekt oferuje: 

o doradztwo zawodowe; 

o doradztwo specjalistyczne (prawne, podatkowe, psychologiczne); 

o finansowanie tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje zdobyte za granicą; 

o spotkania on-line w formie sesji mastermind (wymiana doświadczeń, dzielenie 
się wiedzą, nawiązywanie współpracy, wykorzystanie potencjału innych osób 
do rozwiązywania konkretnych problemów, zwiększenie pewności siebie i 
motywacji do działania). 

• Wsparcie kierowane do osób przed 30 rokiem życia, które myślą o powrocie lub 
wróciły w okresie ostatnich 6 miesięcy do Małopolski po pobycie, co najmniej pół 
rocznym, za granicą. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Rekrutacja do projektu trwa do 2022 roku.

http://www.kierunek.pociagdokariery.pl/
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IX. MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRACOWNIKÓW – OFERTA WUP W 
KRAKOWIE – POMOC DLA OSÓB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM 

1. Programy outplacementowe 

Źródło informacji: strona internetowa Regionalnego Programu Województwa 
Małopolskiego  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Wsparcie dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb uczestników i kompleksowe. W ramach projektów 
uczestnicy w zależności od potrzeb bezpłatnie korzystają m.in. ze:  

o szkoleń i doradztwa zawodowego; 

o poradnictwa psychologicznego; 

o pośrednictwa pracy; 

o staży i praktyk przygotowujące do pracy w nowym zawodzie; 

o coachingu; 

o szkoleń specjalistycznych. 

• Aktualnie rekrutacja jest prowadzona w następujących projektach: 

"Siła kompetencji"  - Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.; 

"Postaw na przyszłość. Postaw na siebie"  - Interkadra Sp. z o.o.; 

"Zmiana na PLUS II"  - Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych 
InBIT Sp. z o.o.; 

"Dobry Czas na Adaptację do Zmian"  - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A.; 

"Nowy start II"  - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Rekrutacja odbywa się do wyczerpania miejsc w danym projekcie. Na dzień 
11.01.2021 r. mamy wolnych 219 miejsc. 

2. Wypłata wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy 

Źródło informacji: strona internetowa projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  

Gdzie szukać wsparcia? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/straciles-prace-z-winy-pracodawcy-skorzystaj-z-projektow-outplacementowych-3-2
https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/straciles-prace-z-winy-pracodawcy-skorzystaj-z-projektow-outplacementowych-3-2
http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2019/
https://postawnasiebie.interkadra.pl/postaw-na-siebie
http://zmiananaplus.inbit.pl/
https://www.marr.pl/dcaz/
http://nowystart2.pl/
https://wupkrakow.praca.gov.pl/rynek-pracy/fundusze/fundusz-gwarantowanych-swiadczen-pracowniczych
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Możliwa kwota wsparcia i krótki opis tej formy wsparcia 

• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwowym 
funduszem, którego główny cel stanowi ochrona roszczeń pracowniczych w 
sytuacji niewypłacalności pracodawcy.  

• Fundusz realizuje 2 główne zadania: 

o dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego 
pracodawcy; 

o dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów i osób do tego 
zobowiązanych. 

• Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń są: 

o pracownicy niewypłacalnego pracodawcy, 

o byli pracownicy niewypłacalnego pracodawcy, 

o członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnieni 
do renty rodzinnej, 

o osoby, które wykonują pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek 
pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

Kiedy można ubiegać się o wsparcie? 

• Na bieżąco. 


