Lista instrumentów pomocowych związanych z COVID-19 (stan na 8 lipca 2022 r.)
Nazwa środka

Podmiot udzielający
pomocy

Numer programu

Limit pomocy

Okres
obowiązywania

Podstawa prawna

Sprawozdawczość

art. 2-14 ustawy z dnia 19 czerwca
2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym
skutkami COVID-19 oraz o
uproszczonym postępowaniu o
zatwierdzenie układu w związku z
wystąpieniem COVID-19
art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (dalej:
ustawa covid)
art. 15p ustawy covid

kod podstawy prawnej:
9.99*
kod formy pomocy:
A1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.1. Tymczasowych ram
1

Dopłaty do oprocentowania
kredytów

Banki

SA.56979(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

10.04.2020 30.06.2021

2

Pożyczki umarzalne na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców

Starostowie

SA.56922(2020/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

23.04.2020 30.06.2022

3

Zwolnienie z podatku od
nieruchomości

Wójtowie,
burmistrzowie,
prezydenci miast

SA.56922(2020/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

23.04.2020 31.12.2021

4

Dotacje dla instytucji kultury

MKiDN

SA.57282(2020/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

23.04.2020 31.12.2021

art. 15m ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

23.04.2020 31.12.2020

art. 15zzze ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.10, A2.11, C2.4, C2.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

wcześniej:
SA.56922(2020/N)

5

Ulgi w płatnościach z tytułu
najmu/dzierżawy/użytkowania

Starostowie i
prezydenci miast na
prawach powiatu

SA.56922(2020/N)

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
C1.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

6

Ulgi w należnościach
cywilnoprawnych

Organy wykonawcze
JST

SA.56922(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

23.04.2020 31.12.2020

art. 15zzzf ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.10, A2.11, C2.4, C2.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

7

Ulgi w płatnościach z tytułu
najmu/dzierżawy/użytkowania

Organy wykonawcze
JST

SA.56922(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

23.04.2020 31.12.2020

art. 15zzzg ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.10, A2.11, C2.4, C2.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

8

Zwolnienie z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu
składek ZUS

ZUS

SA.56922(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

23.04.2020 31.12.2020

art. 31zo ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.5, A2.10
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

9

Zwrot kosztów przystosowania
PFRON
stanowiska pracy do potrzeb
pracowników niepełnosprawnych dla
pracodawców w trudnej sytuacji
ekonomicznej

SA.56922(2020/N)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR

23.04.2020 30.06.2022

art. 26, art. 68ge ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (dalej: ustawa o
rehabilitacji)

kod podstawy prawnej:
1.6
kod formy pomocy:
A1.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

10

Miesięczne dofinansowanie do
wynagrodzenia pracowników
niepełnosprawnych dla
pracodawców w trudnej sytuacji
ekonomicznej

PFRON

SA.56922(2020/N)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR

23.04.2020 30.06.2022

art. 26a, art. 68ge ustawy o
rehabilitacji

kod podstawy prawnej:
1.6
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

11

Zwrot kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu
dla pracodawców w trudnej sytuacji
ekonomicznej

PFRON

SA.56922(2020/N)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR

23.04.2020 30.06.2022

art. 26d, art. 68ge ustawy o
rehabilitacji

kod podstawy prawnej:
1.6
kod formy pomocy:
A1.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

12

Zwrot kosztów dla ZCHP w trudnej
sytuacji ekonomicznej

PFRON

SA.56922(2020/N)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR

23.04.2020 30.06.2022

art. 32, art. 68ge ustawy o
rehabilitacji

kod podstawy prawnej:
1.6
kod formy pomocy:
A1.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

13

Refundacja kosztów szkoleń
PFRON
pracowników niepełnosprawnych dla
pracodawców w trudnej sytuacji
ekonomicznej

SA.56922(2020/N)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR

23.04.2020 30.06.2022

art. 41, art. 68ge ustawy o
rehabilitacji

kod podstawy prawnej:
1.6
kod formy pomocy:
A1.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

14

Tarcza finansowa dla mikro-, małych PFR
i średnich przedsiębiorstw

SA.56996(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

27.04.2020 31.12.2021

art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019
r. o systemie instytucji rozwoju
(dalej: ustawa o systemie instytucji
rozwoju)

kod podstawy prawnej:
2.35
kod formy pomocy:
C1.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

15

Dotacje lub pomoc zwrotna w
Pośrednicy finansowi
ramach programów operacyjnych na
lata 2014-2020

SA.57015(2020/N)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR

24.04.2020 30.06.2022

kod podstawy prawnej:
2.30
kod formy pomocy:
A1.1, C1.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

16

Pomoc publiczna udzielana w
Pośrednicy finansowi
uproszczonej formie wsparcia
zwrotnego ze środków instrumentów
inżynierii finansowej podlegających
ponownemu wykorzystaniu w celu
wspierania polskiej gospodarki

SA.57191(2020/N)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR

11.04.2020 30.06.2022

17

Pomniejszenie opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego

SA.57726(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

28.07.2020 30.06.2021

rozporządzenie Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielania pomocy w formie dotacji
lub pomocy zwrotnej w ramach
programów operacyjnych na lata
2014-2020 w celu wspierania
polskiej gospodarki w związku z
wystąpieniem pandemii COVID-19
rozporządzenie Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 26 maja
2020 r. w sprawie udzielania
pomocy w uproszczonej formie
wsparcia zwrotnego ze środków
instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu
wykorzystaniu oraz z instrumentów
finansowych w ramach programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w
celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19
art. 15ja ustawy covid

Starostowie,
prezydenci miast na
prawach powiatu

kod podstawy prawnej:
2.58
kod formy pomocy:
C1.1, C1.2, D1.1, D1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

18

Niepobieranie czynszu najmu i
dzierżawy oraz opłaty za
użytkowanie

Starostowie,
prezydenci miast na
prawach powiatu

SA.57726(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

28.07.2020 30.06.2021

art. 15jb ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.7
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

19

Pomniejszenie opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego,
niepobieranie czynszu najmu i
dzierżawy oraz opłaty za
użytkowanie

Organy stanowiące JST

SA.57726(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

28.07.2020 30.06.2021

art. 15jd ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A2.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

20

Pomniejszenie opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego i opłaty
przekształceniowej za 2021 r.

Organy stanowiące
JST, starostowie,
prezydenci miast na
prawach powiatu,
AMW, KOWR

SA.59915(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

11.12.2020 30.06.2021

art. 15jca ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy: A2.4
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

21

Dodatkowe świadczenia postojowe
ZUS
oraz zwolnienie z obowiązku
opłacania należnych składek na
ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na
Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych - „środki 2 oraz 3”

SA.62231(2021/NN)

w zakresie
środka 2:
290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR;

1.01.2021 30.06.2022

art. 15zs1 oraz art. 31zo ust. 8
ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1, A2.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

wcześniej:
SA.58102(2020/N)
(21.09.2020 31.12.2020)

środka 3:
225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

22

Pomoc publiczna udzielana przez
Lasy Państwowe

Jednostki
organizacyjne Lasów
Państwowych

SA.58185(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

29.10.2020 31.03.2021

art. 50 ustawy z dnia 14 maja 2020
r. o zmianie niektórych ustaw w
zakresie działań osłonowych w
związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2

kod podstawy prawnej:
9.99
kod formy pomocy:
A2.11, A2.10, A2.12
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

23

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny
(Pan-European Guarantee Fund in
response to Covid-19)

Europejski Bank
Inwestycyjny

SA.58238(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

14.12.2020 31.12.2021

Umowa kontrybucyjna pomiędzy
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym a Rzeczpospolitą
Polską dotycząca Paneuropejskiego
Funduszu Gwarancyjnego

nie dotyczy

24

Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0
(subwencje zwrotne dla
mikroprzedsiębiorców z określonych
branż)

PFR

SA.59763(2020/N)

100 tys. EUR/
120 tys. EUR/
800 tys. EUR

23.12.2020 31.12.2021

art. 21a ustawy o systemie instytucji kod podstawy prawnej:
rozwoju
2.35
kod formy pomocy:
C1.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

25

Jednorazowe dodatkowe
świadczenie postojowe oraz
zwolnienie z obowiązku opłacania
składek za listopad 2020 (branżowe)
- „środki 1 oraz 2”

ZUS

SA.60376(2020/N)

w zakresie
środka 1:
290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2, 3 mln EUR;

20.01.2021 30.06.2022

art. 15zs2 i art. 31zo ust. 10 ustawy
covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1, A2.5, A2.10
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

20.01.2021 30.06.2022

art. 15zze4 ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

środka 2:
225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR
225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

26

Dotacja na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców ze środków
Funduszu Pracy (branżowe)

Powiatowe urzędy
pracy

SA.60376(2020/N)

27

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc
pracy (dotacja) ze środków FGŚP
(branżowe)

Wojewódzkie urzędy
pracy

SA.60376(2020/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

20.01.2021 30.06.2022

art. 15gga ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

28

Pomoc w formie pożyczki na pokrycie Powiatowe urzędy
bieżących kosztów prowadzenia
pracy
działalności dla organizacji
pozarządowych i organizacji pożytku
publicznego oraz dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników
kościelnych osób prawnych

SA.61173(2021/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

24.06.2020 30.06.2022

art. 15zzda i art. 15zze2 ustawy
covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

29

Jednokrotne lub dwukrotne
ponowne świadczenie postojowe
oraz zwolnienie z obowiązku
opłacania składek za grudzień albo
grudzień i styczeń (branżowe) –
„środek 2 oraz 4”

SA.61825(2021/N)

w zakresie
środka 2:
290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2,3 mln EUR;

w zakresie środka
2:
1.02.2021 30.06.2022

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1, A2.5, A2.10
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

ZUS

UWAGA:
Stosuje się wyłącznie do wniosków
złożonych i nierozpatrzonych przed 28
lutego 2021 r. (w związku z wejściem w

środka 4:
225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

30

Dotacja na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców ze środków
Funduszu Pracy (branżowe)

Powiatowe urzędy
pracy

SA.61825(2021/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

w zakresie środka życie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
4: 1.02.2021 –
wsparcia uczestników obrotu
31.12.2021
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 [Dz. U. z
2021 r. poz. 371 ze zm.]).

1.02.2021 30.06.2022

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

UWAGA:
Stosuje się wyłącznie do wniosków
złożonych i nierozpatrzonych przed 28
lutego 2021 r. (w związku z wejściem w
życie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 [Dz. U. z
2021 r. poz. 371 ze zm.]).

31

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc
pracy (dotacja) ze środków FGŚP
(branżowe)

Wojewódzkie urzędy
pracy

SA.61825(2021/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

1.02.2021 30.06.2022

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

UWAGA:
Stosuje się wyłącznie do wniosków
złożonych i nierozpatrzonych przed 28
lutego 2021 r. (w związku z wejściem w
życie rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 [Dz. U. z
2021 r. poz. 371 ze zm.]).

32

Gwarancje leasingowe połączone z
Paneuropejskim Funduszem
Gwarancyjnym w odpowiedzi na
COVID-19

BGK

SA.62472(2021/N)
(zmieniony przez
SA.103415(2022/N))

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2, 3 mln EUR

6.05.2021 31.12.2022

-

kod podstawy prawnej:
1.13
kod formy pomocy:
D1.1, D1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

33

34

Zmiana programu SA.58102(2020/N) UFG
[zmienionego dec. w sprawie
SA.62231(2021/NN)] w zakresie
środka pierwszego – Pomoc dla touroperatorów w formie odroczenia
spłaty pożyczki z 31 grudnia 2021 r.
na 31 grudnia 2022 r.
Świadczenie postojowe oraz
zwolnienie z obowiązku opłacania
składek maksymalnie za okres
grudzień – kwiecień (branżowe) „środek 2 oraz 4”

ZUS

SA.101979(2022/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

17.02.2022 30.06.2022

SA.62885(2021/N)

w zakresie

w zakresie

wcześniej:
SA.61825(2021/N)

środka 2:

środka 2:

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2, 3 mln EUR;

28.02.2021 16.01.2021

środka 4:

środka 4:
28.02.2021 –
31.12.2021

Wcześniej:

Dotacja na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców ze środków
Funduszu Pracy, udzielana
maksymalnie 5-krotnie (branżowe)

Powiatowe urzędy
pracy

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1, A2.5, A2.10
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

SA.62231(2021/NN)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR
35

art. 15kb ustawy covid

SA.62885(2021/N)
wcześniej:
SA.61825(2021/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

UWAGA:

28.02.2021 21.12.2021

Nie dotyczy pomocy udzielanej na
podstawie ww. rozporządzenia w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem
zmieniającym z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz. U. 2021 poz. 2371) – sprawa
SA.101234(2021/NN)

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19
UWAGA:

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

Nie dotyczy pomocy udzielanej na
podstawie ww. rozporządzenia w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem
zmieniającym z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz. U. 2021 poz. 2371) – sprawa
SA.101234(2021/NN)

36

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc
pracy (dotacja) ze środków FGŚP
udzielane maksymalnie 3 lub 6krotnie (branżowe)

Wojewódzkie urzędy
pracy

SA.62885(2021/N)
wcześniej:
SA.61825(2021/N)

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

28.02.2021 14.02.2022

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

37

Marszałkowie
Pomoc dla przewoźników
wykonujących przewozy autobusowe Województw
w czasie pandemii COVID-19
(„Support to bus operators”)

38

Świadczenie postojowe oraz
zwolnienie z obowiązku opłacania
składek maksymalnie za okres
grudzień 2020 – kwiecień 2021 i za
grudzień 2021 (branżowe) - „środek
2 oraz 4”

ZUS

Dotacja na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla
mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców ze środków
Funduszu Pracy, udzielana
maksymalnie 6-krotnie (branżowe)

Powiatowe urzędy
pracy

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc
pracy (dotacja) ze środków FGŚP
udzielane maksymalnie 3 lub 6krotnie (branżowe)

Wojewódzkie urzędy
pracy

39

40

SA.62603(2021/N)

2,3 mln EUR

24.06.202130.06.2022

art. 15zzzzl5 ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

SA.101234(2021/NN)

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2, 3 mln EUR

17.01.2022 30.06.2022

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 w
brzmieniu nadanym
rozporządzeniem zmieniającym z 20
grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz.
2371)

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1, A2.5, A2.10
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

290 tys. EUR/
345 tys. EUR/
2, 3 mln EUR

22.12.2021 30.06.2022

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 w
brzmieniu nadanym
rozporządzeniem zmieniającym z 20
grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz.
2371)

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

225 tys. EUR/
270 tys. EUR/
1,8 mln EUR

15.02.2022 30.06.2022

rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
wsparcia uczestników obrotu
gospodarczego poszkodowanych
wskutek pandemii COVID-19 w
brzmieniu nadanym
rozporządzeniem zmieniającym z 20
grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz.
2371)

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.1

wcześniej:
SA.61825(2021/N)
SA.62885(2021/N)

SA.101234(2021/NN)
wcześniej:
SA.61825(2021/N)
SA.62885(2021/N)

SA.101234(2021/NN)
wcześniej:
SA.61825(2021/N)
SA.62885(2021/N)

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.2. Tymczasowych ram

41

Pomoc w formie gwarancji
kredytowych

BGK

SA.56876(2020/N)

3.04.2020 30.06.2022

art. 15zzzd ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
D1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

42

Pomoc publiczna udzielana w formie
gwarancji finansowanych z funduszy
UE

Pośrednicy finansowi

SA.58848(2020/N)

27.10.2020 30.06.2022

kod podstawy prawnej:
2.30
kod formy pomocy:
C1.2, D1.1., D1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

Pomoc publiczna udzielana w formie
gwarancji finansowanych z
instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu
wykorzystaniu w celu wspierania
polskiej gospodarki

Pośrednicy finansowi

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny
(Pan-European Guarantee Fund in
response to Covid-19)

Europejski Bank
Inwestycyjny

rozporządzenie Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 14
kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielania pomocy z instrumentów
finansowych w ramach programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w
celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19
rozporządzenie Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 29
kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielania pomocy ze środków
instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu
wykorzystaniu w celu wspierania
polskiej gospodarki w związku z
wystąpieniem pandemii COVID-19
Umowa kontrybucyjna pomiędzy
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym a Rzeczpospolitą
Polską dotycząca Paneuropejskiego
Funduszu Gwarancyjnego
rozporządzenie Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 14
kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielania pomocy z instrumentów
finansowych w ramach programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w
celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19

kod podstawy prawnej:
2.30
kod formy pomocy:
C1.1, C1.2, D1.1.
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

43

44

wcześniej:
SA.56896(2020/N)
16.04.2020-26.10.2020

SA.58849(2020/N)

27.10.2020 30.06.2022

wcześniej:
SA.57065(2020/N)
1.05.2020-26.10.2020

SA.58238(2020/N)

14.12.2020 31.12.2021

kod podstawy prawnej:
2.58
kod formy pomocy:
C1.2, D1.1, D1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

nie dotyczy

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.3. Tymczasowych ram
45

Pomoc publiczna udzielana w formie
pożyczek finansowanych z funduszy
UE

Pośrednicy finansowi

SA.58848(2020/N)
wcześniej:
SA.56896(2020/N)
16.04.2020-26.10.2020

27.10.2020 30.06.2022

46

47

Pomoc publiczna udzielane w formie
pożyczek finansowanych z
instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu
wykorzystaniu w celu wspierania
polskiej gospodarki

Pośrednicy finansowi

Pożyczki płynnościowe (Tarcza dla
dużych przedsiębiorstw)

PFR

SA.58849(2020/N)

27.10.2020 30.06.2022

wcześniej:
SA.57065(2020/N)
1.05.2020-26.10.2020

SA.59872(2020/N)

25.05.2020 30.06.2022

rozporządzenie Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 29
kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielania pomocy ze środków
instrumentów inżynierii finansowej
podlegających ponownemu
wykorzystaniu w celu wspierania
polskiej gospodarki w związku z
wystąpieniem pandemii COVID-19
art. 21a ustawy o systemie instytucji
rozwoju

niektóre parametry pożyczki zmienione
decyzją w sprawie SA.62752(2021/N)
wcześniej: SA.57306(2020/N)

kod podstawy prawnej:
2.58
kod formy pomocy:
C1.1, C1.2, D1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

kod podstawy prawnej:
2.35
kod formy pomocy:
C1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

48

Pożyczki preferencyjne (Tarcza dla
dużych przedsiębiorstw)

PFR

SA.57054(2020/N)

29.05.2020 30.06.2022

art. 21a ustawy o systemie instytucji kod podstawy prawnej:
rozwoju
2.35
kod formy pomocy:
C1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

49

Pożyczki dla tour-operatorów (tarcza UFG
turystyczna) - „środek pierwszy”

SA.58102(2020/N)

21.09.2020 31.12.2020

art. 15ka, 15kb, 15kc ustawy covid

17.06.2021 –
30.06.2022

art. 21a ustawy o systemie instytucji kod podstawy prawnej:
rozwoju
2.35
kod formy pomocy:
C1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

zmieniony przez SA.62231(2021/NN) w
zakresie terminu rozpoczęcia spłaty
pierwszej raty pożyczki

50

Pożyczki preferencyjne 2.0 (Tarcza
dla dużych przedsiębiorstw)

PFR

SA.62752(2021/N)

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
C1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.6.-3.8. Tymczasowych ram
51

Pomoc na działalność badawczoInstytucje wdrażające
rozwojową związaną z wystąpieniem lub beneficjenci
pandemii COVID-19, pomoc
(partnerzy projektu)
inwestycyjna na infrastrukturę
służącą do testowania i
przygotowania do masowej
produkcji produktów służących
zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz
pomoc inwestycyjna na produkcję
produktów służących zwalczaniu
pandemii COVID-19, udzielana w
ramach programów operacyjnych na
lata 2014-2020

SA.57519(2020/N)

18.06.2020 30.06.2022

rozporządzenie Ministra Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca
2020 r. w sprawie udzielania
pomocy na działalność badawczorozwojową związaną z
wystąpieniem pandemii COVID-19,
pomocy inwestycyjnej na
infrastrukturę służącą do
testowania i przygotowania do
masowej produkcji produktów
służących zwalczaniu pandemii
COVID-19 oraz pomocy
inwestycyjnej na produkcję
produktów służących zwalczaniu
pandemii COVID-19, w ramach
programów operacyjnych na lata
2014-2020

kod podstawy prawnej:
2.58
kod formy pomocy:
A1.1, C1.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.2, a18.3, a18.4

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
C2.1, C2.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.9. Tymczasowych ram
52

Przedłużenie terminu płatności rat
podatku od nieruchomości

Wójtowie,
burmistrzowie,
prezydenci miast

SA.56922(2020/N)

23.04.2020 31.12.2021

art. 15q ustawy covid

53

Odroczenia i rozłożenia na raty
podatku udzielane na podstawie
Ordynacji podatkowej

Krajowe i gminne
organy podatkowe

SA.57172(2020/N)

13.11.2020 30.06.2022

art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 ustawy covid kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
C2.1, C2.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

23.04.2020 30.06.2022

art. 15zzb ustawy covid

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.10. Tymczasowych ram
54

Dofinansowanie części kosztów
Starostowie
wynagrodzeń pracowników i składek
na ubezpieczenia społeczne dla MŚP

SA.56922(2020/N)

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

55

Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi
niezatrudniającymi pracowników

Starostowie

SA.56922(2020/N)

23.04.2020 30.06.2022

art. 15zzc ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

56

Dofinansowanie części kosztów
Starostowie
wynagrodzeń pracowników i składek
na ubezpieczenia społeczne dla
organizacji pozarządowych i
organizacji pożytku publicznego

SA.56922(2020/N)

23.04.2020 30.06.2022

art. 15zze ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

11.06.2020 30.06.2022

art. 21a ustawy o systemie instytucji kod podstawy prawnej:
rozwoju
2.35
kod formy pomocy:
B1.1, B2.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

23.12.2020 31.12.2021

art. 21a ustawy o systemie instytucji kod podstawy prawnej:
rozwoju
2.35
kod formy pomocy:
C1.5
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.11. Tymczasowych ram
57

Tarcza finansowa dla dużych
przedsiębiorstw - inwestycje
kapitałowe

PFR

SA.57055(2020/N)

Instrumenty zatwierdzone na podstawie Sekcji 3.12. Tymczasowych ram
58

Tarcza Finansowa dla MŚP 2.0
(subwencje zwrotne na pokrycie
części niepokrytych kosztów stałych
dla przedsiębiorstw z określonych
branż)

PFR

SA.59763(2020/N)

LIMIT:
3 mln EUR

Instrumenty zatwierdzone na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b TFUE
59

Umorzenie pożyczek preferencyjnych PFR
(Tarcza dla dużych przedsiębiorstw)

SA.57054(2020/N)

29.05.2020 31.12.2021

art. 21a ustawy o systemie instytucji kod podstawy prawnej:
rozwoju
2.35
kod formy pomocy:
A2.10, C1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a17

60

Program pomocowy dla polskich
lotnisk

SA.59017(2020/N)

28.09.2020 31.12.2020

art. 15zzzzb ustawy covid

MI

wcześniej: SA.58212(2020/N)

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a17

61

Umorzenie pożyczek preferencyjnych PFR
2.0 (Tarcza dla dużych
przedsiębiorstw)

SA.62752(2021/N)

17.06.2021 –
31.12.2021

art. 21a ustawy o systemie instytucji kod podstawy prawnej:
rozwoju
2.35
kod formy pomocy:
A2.10, C1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a17

59

COVID-19: Odszkodowanie dla
Poczty Polskiej S.A.

SA.63700(2021/N)

13.03.202031.05.2020

art. 15zzzzzzb ustawy COVID-19

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
A1.1
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

SA.57452(2020/N)

23.07.2020 30.06.2022

art. 15zzzd ustawy covid

kod podstawy prawnej:
2.33
kod formy pomocy:
D1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

MAP

Instrument zatwierdzony na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b TFUE
60

Polskie środki antykryzysowe COVID-19 - Gwarancje faktoringu

BGK

61

Polskie środki antykryzysowe MRPiT/ubezpieczyciele
COVID-19 - ubezpieczenia należności
handlowych

SA.59800(2021/N)

1.01.2021 31.12.2021

ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o
wsparciu rynku ubezpieczeń
należności handlowych w związku z
przeciwdziałaniem skutkom
gospodarczym COVID-19

kod podstawy prawnej:
9.99
kod formy pomocy:
D1.2
kod przeznaczenia pomocy:
a18.5

62

Paneuropejski Fundusz Gwarancyjny
(Pan-European Guarantee Fund in
response to Covid-19)

SA.63438(2021/N)

16.08.2021 30.06.2022

Umowa kontrybucyjna pomiędzy
Europejskim Bankiem
Inwestycyjnym a Rzeczpospolitą
Polską dotycząca Paneuropejskiego
Funduszu Gwarancyjnego

nie dotyczy

Europejski Bank
Inwestycyjny

* Sprawozdanie wymaga podania w polu 2b pełnej nazwy ustawy wraz z publikatorem.

