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Tarcza 2.0
NOWE INSTRUMENTY WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) – dalej jako: Tarcza 2.0
I. do jakich podmiotów stosuje się Tarczę 2.0?
do przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców (a więc osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną oraz do wspólników spółki cywilnej), prowadzących działalność
gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. do jakich podmiotów nie stosuje się Tarczy 2.0?
1. do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności,
wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19)
2. do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte
zostało postępowanie restrukturyzacyjne.
III. ważne pojęcia z Tarczy 2.0:
1) wsparcie – są to wszelkie formy oferowania przedsiębiorcom na warunkach rynkowych instrumentów
finansowego wsparcia zwrotnego udzielanego przez Instytucję na rzecz przedsiębiorców, w tym w
szczególności:
- pożyczki,
- gwarancje,
- poręczenia
- oraz inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie działalności gospodarczej, z wyłączeniem
instrumentów zastrzeżonych dla podmiotów wykonujących działalność bankową oraz ubezpieczeniową;
2) trudna sytuacja finansowa – sytuacja, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w
następstwie COVID-19;
3) spadek obrotów gospodarczych - spadek sprzedaży towarów lub usług
a) 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 którym mowa w ust. 1, 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, lub
b) 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 którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa
się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego
miesiąca kalendarzowego.
4) instytucja - Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (ARP S.A.) oraz spółka zależna ARP S.A.,
1

ul.1 Maja 8E ; 57-200 Ząbkowice Śląskie
skr. poczt. Nr 49
www.wrobel.kancelaria@wrobelkancelaria.pl
adres e-mail: kancelaria@wrobelkancelaria.pl

REGON : 890552552
NIP : 887-117-81-94
tel. 074/810-08-80, fax: 074/ 810-08-81
kom. 0604426445

KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO
Marek Wróbel

której ARP S.A. powierzyła wykonywanie zadań, o których mowa w Tarczy 2.0
5) beneficjent - przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie na podstawie Tarczy 2.0;
6) stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii – stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii,
w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz inne stany
nadzwyczajne, o ile konieczność ich wprowadzenia związana będzie z zapobieganiem oraz zwalczaniem
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym
wirusem.
IV. cel wsparcia - przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie
beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania
negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
- cel wsparcia określa się w umowie między beneficjentem a Instytucją;
- udzielone wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec
podmiotów dominujących i zależnych, wspólników, akcjonariuszy, członków rodziny oraz osób bliskich
beneficjentów;
V. od czego zależy wielkość oraz rodzaj wsparcia? – jest to uzależnione od faktycznych skutków
finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.
VI. katalog form wsparcia – ma on charakter otwarty. Wyróżnia się:
- pożyczki, gwarancje lub poręczenia oraz leasing lub inne instrumenty związane z finansowaniem
prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.
- zwrotne finansowe instrumenty dłużne.
VII. w jaki sposób udzielane jest wsparcie? - wsparcie jest udzielane w sposób sukcesywny, przez
wypłatę poszczególnych transz pożyczki lub innych form finansowania (ten sposób udzielania wsparcia
nie ma zastosowania przy zawarciu umowy leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania
finansowania w całości, lub gdy jest to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia).
VIII. wsparcie jest udzielane na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku przedkłada się:
- oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz
dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń;
- informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego
sytuacji ekonomicznej.
- zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy,
gromadzonych przez upoważnione do tego organy oraz instytucje (patrz pkt XI);
IX. wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków
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formalnych wniosku Instytucja wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5
dni.
X. rozpatrzenie wniosku:
1. odrzucenie wniosku – gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków udzielenia wsparcia. (wniosek
odrzucony przez Instytucję nie podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych
przesłankach)
2. pozytywne rozpatrzenie wniosku - Instytucja przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy wsparcia z
beneficjentem.
XI. weryfikacja danych oraz informacji udzielonych przez przedsiębiorcę – w tym celu Instytucja jest
uprawniona do pozyskiwania danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o
wsparcie, w szczególności pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, organów administracji
skarbowej oraz innych dostępnych źródeł uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych
dotyczących przedsiębiorców.
XII. umowa wsparcia – wsparcie jest udzielane na podstawie umowy po dokonaniu weryfikacji
zasadności wniosku o udzielenie wsparcia.
1. wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia jest rozpatrywany niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków
formalnych wniosku Instytucja wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5
dni.
2. umowa wsparcia jest zawierana w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z
beneficjentem.
3. umowa wsparcia jest zawierana z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i
przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.
4. umowa wsparcia określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia;
3) zasady oraz terminy przekazywania udzielonego wsparcia;
4) zasady i terminy zwrotu wsparcia;
5) uprawnienia Instytucji w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki
beneficjenta w zakresie informowania oraz raportowania na temat sposobu wykorzystania wsparcia oraz
bieżącej sytuacji finansowej beneficjenta;
6) formy zabezpieczenia umowy;
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7) zasady raportowania z wykorzystania wsparcia;
8) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
9) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
XIII. źródła finansowania wsparcia:
1) środki pochodzące z budżetu państwa
2) środki pomocowe Unii Europejskiej, przekazane z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19

Opracowanie sporządził:
Joanna Czesak Starżyk – radca prawny
Marek Wrobel – radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wróbel
Ząbkowice Śląskie 02-04-2020r.

kancelaria@wrobelkancelaria.pl
www.wrobelkancelaria.pl
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