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Bilans pośredni Pomocy Natychmiastowej 
NRW po pierwszym miesiącu  

Minister Pinkwart: Land i federacja wsparły 331.000 drobnych 
przedsiębiorstw, osób wykonujących wolny zawód i osób 
prywatnych prowadzących działalność jednoosobową 3,5 miliarda 
Euro– średni czas rozpatrzenia wniosku: osiem dni  

Minister do Spraw Gospodarki, Innowacji, Digitalizacji i Energii 
informuje: 

Setki tysięcy drobnych przedsiębiorstw, osób wykonujących wolny 

zawód i osób prywatnych prowadzących działalność jednoosobową w 

Nadrenii Północnej-Westfalii otrzymało ponad 3,5 miliarda Euro 

wsparcia, aby mogły one przetrwać kryzys. Do takiego rezultatu doszedł 

Minister do Spraw Gospodarki i Digitalizacji prof. dr Andreas Pinkwart 

miesiąc po rozpoczęciu programu Pomocy Natychmiastowej NRW. 

Tylko w przeciągu ostatnich dni wpłynęło 39.000 wniosków w dwóch 

transzach, w wysokości ponad 400 milionów Euro do wypłacenia. W 

konkluzji wsparcie finansowe otrzymało ponad 80 procent 

wnioskodawców, którzy dostarczyli wniosek z jednoznacznym numerem 

podatkowym. 

 

Minister Pinkwart: „Pomoc Natychmiastowa NRW jest jak dotąd 

największym programem gospodarczym w Nadrenii Północnej-Westfalii. 

Tak szybko jak przyszedł kryzys spowodowany koronawirusem, tak 

szybko musieliśmy działać. Do Pomocy Natychmiastowej NRW wpłynęło 

w minionym miesiącu 417.000 wniosków. Taki ogrom wniosków mógł 

zostać ogarnięty jedynie przy pomocy silnych partnerów: z tego powodu 

opracowaliśmy w przeciągu kilku dni, wspólnie z zarządami okręgów 

administracyjnych, IT.NRW, administracji finansowej i izbami od 

początku do końca elektroniczny proces, dzięki któremu pieniądze 

docierają szybko i pewnie. Dzisiaj możemy sporządzić pozytywny bilans: 

80 procent wnioskodawców miało pieniądze na koncie średnio w 

przeciągu ośmiu dni. Takie tempo chcemy nadal utrzymać.“ 
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Równocześnie land pracuje nad rozwiązaniem dla osób prywatnych 

prowadzących działalność jednoosobową, które zgodnie z wytycznymi 

federacji mają w celu zapewnienia niezbędnego utrzymania korzystać 

ze świadczeń socjalnych a nie z pomocy natychmiastowej. Zgodnie z 

wolą dużej większości landów osoby, których to dotyczy powinny mieć 

możliwość samodzielnego wyboru, czy chcą skorzystać ze świadczeń 

socjalnych czy z pomocy natychmiastowej.

 

Minister: „Nasza propozycja przedstawiona na konferencji ministrów 

gospodarki została poparta przez dużą większość ponadpartyjną. 

Minister Finansów Lutz Lienenkämper chce podczas konferencji 

ministrów finansów w czwartek wstawić się za tym, żeby dla osób 

prywatnych prowadzących działalność jednoosobową wypracować 

niebiurokratyczne i szybkie rozwiązanie problemu.“ 

 

Pomoc natychmiastową mają wkrótce otrzymać założyciele firm, którzy 

zaoferowali swoje towary i usługi dopiero po 31.12.2019 r. Przy pomocy 

księgowego lub doradcy finansowego mogą oni złożyć wniosek, jeżeli w 

dniu 11.03.2020 r. już uzyskali obroty, byli w posiadaniu zlecenia albo 

wzięli na siebie długoterminowe lub stale powtarzające się 

zobowiązanie płatnicze na rzecz firmy. Prace nad stworzeniem 

formularza i konieczne porozumienia ze wszystkimi uczestnikami już 

trwają. 

 
 
Z pytaniami proszę zwrócić się do ośrodka prasowego Ministerstwa do Spraw 
Gospodarki, Innowacji, Digitalizacji i Energii, Telefon 0211 61772-204 (Matthias 
Kietzmann). 
 
Powyższy tekst prasowy jest dostępny również przez internet pod adresem 
internetowym rządu krajowego www.land.nrw 
 

Wskazówka o ochronie danych dotyczących mediów społecznościowych 
 


