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Opracowanie dotyczące przepisów tzw. tarczy antykryzysowej
(prawo pracy oraz ubezpieczenia społeczne)
INSTRUMENTY POMOCOWE
według stanu prawnego na 01.04.2020
I. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy - świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy – art. 15g
1. kto może wystąpić o wypłatę świadczenia?
- każdy przedsiębiorca,
- organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
- podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie
- państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych
u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
2. jakie kryteria musi spełniać przedsiębiorca?
a) pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa;
b) minimalny okres prowadzenia działalności: co najmniej rok czasu (wynika to z zasad liczenia spadku
obrotów gospodarczych – identyczna zasada występuje w dalej omówionych świadczeniach)
c) przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy
przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty
zadłużenia).
d) wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości
e) pomoc nie zostanie udzielona temu przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy
mogłaby spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.
f) świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej", jednak
pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych
pracowników.
3. dla kogo przedsiębiorca występuje o pomoc?:
- pracowników;
- osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o
świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania;
- osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy
będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z
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tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy
domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
4. czym jest spadek obrotów gospodarczych? - spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym
lub wartościowym:
a) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1stycznia 2020r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, 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);
b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku, o wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, 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)
5. na czym polega pomoc dla przedsiębiorcy?
a) w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie
1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości
przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
- pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym będzie wypłacone wynagrodzenie obniżone nie
więcej niż o 50%, nie niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
b) w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika
wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości
przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
- wynagrodzenie w przypadku obniżonego wymiaru będzie dofinansowywane do wysokości połowy
wynagrodzenia z obniżonego wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
- obniżenie wymiaru czasu pracy następuje maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy (zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
c) dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
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6. jaki jest czasookres korzystania z pomocy? - świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz środki na
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych
świadczeń są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez
łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. (zmiana wchodzi w życie z dniem
1 kwietnia 2020 r)
7. obowiązek zawarcia porozumienia z pracownikami:
1) w porozumieniu ustala się warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy. W porozumieniu określa się co najmniej:
- grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
- obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
- okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru
czasu pracy
2) strony porozumienia:
- pracodawca
- po stronie pracowników:
a) organizacje związkowe reprezentatywne, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników
zatrudnionych u pracodawcy, albo
b) organizacje związkowe reprezentatywne – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe
organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
c) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
d) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym udanego pracodawcy –jeżeli u pracodawcy
nie działa zakładowa organizacja związkowa;
w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19,
w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem
przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami
pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach
prawa pracy.
8. pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
9. przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego
10. wniosek składa się do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.
11. pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych można otrzymać wyłącznie w
przypadku, jeśli nie uzyskano pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich
samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
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II. zmiana systemu czasu pracy – art. 15zf
1. kto może skorzystać z tej regulacji? - pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r. 1 ;
2. przedmiot regulacji:
a) ograniczenie nieprzerwanego minimalnego dobowego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin i
nieprzerwanego minimalnego tygodniowego odpoczynku do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co
najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (w zakresie odpoczynku dobowego
pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a
liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu
odpoczynku pracodawca udziela się pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni);
b) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest
dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12godzin, w okresie
rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest
równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od
pracy;
c) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż
wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w
porozumieniu
3. czym jest spadek obrotów gospodarczych? - spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym
lub wartościowym:
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 2020r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, 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
1

wymogu w zakresie niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy,
nie stosuje się do pracodawcy będącego przedsiębiorcą w przypadku, gdy:
1) zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w
sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
2) zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do
wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i
pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie
4 płatności tych składek.

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

b) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, 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. obowiązek zawarcia porozumienia z pracownikami:
1) strony porozumienia:
a. pracodawca
b. po stronie pracowników:
- organizacje związkowe reprezentatywne, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników
zatrudnionych u pracodawcy, albo
- organizacje związkowe reprezentatywne – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe
organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
- zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
- przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym udanego pracodawcy –jeżeli u pracodawcy
nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów
przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością
pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej,
porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników
uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
2) pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

5

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

III. świadczenie postojowe – art. 15 zq ustawy
1. Kto może wystąpić o wypłatę świadczenia?
a) osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
b) osoba fizyczna wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę oświadczenie usług, do
której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło;
2. świadczenie postojowe przysługuje wówczas, jeżeli dana osoba nie podlega ubezpieczeniom
społecznym z innego tytułu.
3. jakie kryteria należy spełnić? - świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia
COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą
pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została
zawarta umowa cywilnoprawna.
4. Kiedy osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje świadczenie postojowe? świadczenie postojowe przysługuje wówczas, jeżeli dana osoba rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020r. i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym ten miesiąc;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
5. Kiedy osobie wykonującej umowę cywilnoprawną przysługuje świadczenie postojowe? - jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek oświadczenie
postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
6. Jaka jest wysokość świadczenia postojowego? - świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80%
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.2 nie więcej niż trzykrotnie.
7. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno
świadczenie postojowe.
2

w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe
wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania
6 tych umów cywilnoprawnych.
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8. gdzie składa się wniosek?
a) osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą składa wniosek do ZUS (finansowanie jest ze
środków Funduszu Pracy);
b) w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek jest składany za pośrednictwem
odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
9. elementy wniosku i załączniki – art. 15zs ust. 3 i 4.
10. termin składania wniosku - wnioski o świadczenie postojowe składa się najpóźniej w terminie 3
miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
11. ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
12. odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.
13. czy można ponownie uzyskać świadczenie postojowe?
1) świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby
uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe;
2) wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu
następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego;
3) warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że
sytuacja materialna wykazana we wniosku, nie uległa poprawie.
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IV. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne - art. 15
zzb ustawy
1. Kto może wystąpić o wypłatę świadczenia? – każdy przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
2. dla kogo można wystąpić o pomoc?:
a) dla pracowników;
b) dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują
pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą
spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega
obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez
osobę fizyczną
3. czym jest spadek obrotów gospodarczych? – zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu
ilościowym lub wartościowym obliczone 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 dofinansowania, 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.
4. wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależy od wysokości spadku dochodów:
1) spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o
składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
2) spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3) spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych
wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki
na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.
5. dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
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(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
6. dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę
oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz
kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.
7. przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez
okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.
(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
8. gdzie składa się wniosek o dofinansowanie? - wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy
przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu
pracy.
9. elementy wniosku (oświadczenia o):
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub
Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019r.;
4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
7) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej
10. przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo
zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
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V. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15 zzc
1. Kto może wystąpić o wypłatę świadczenia? – przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą
pracowników
2. jakie kryteria należy spełnić? – musi wystąpić spadek obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19.
3. czym jest spadek obrotów gospodarczych? - zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2
kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, 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.
4. wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i zależy od wysokości spadku dochodów:
1) spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2) spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3) spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
5. czas trwania dofinansowania – okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia
wniosku (okres może być przedłużony przez Radę Ministrów)
(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
6. dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.
(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
7. przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który
przyznane zostało dofinansowanie (przedsiębiorca, w przypadku nieprowadzenia działalności
gospodarczej przez ten okres, jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek,
proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty).
(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
8. gdzie składa się wniosek o dofinansowanie? - wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
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9. elementy wniosku (oświadczenia o):
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału
2019 r.
4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej
5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo - kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej
(zmiana wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r)
10. przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo
zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
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VI. jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej –
art. 15 zzd
1. Kto może wystąpić o wypłatę świadczenia? – mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność
gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
2. kim jest mikroprzedsiębiorca? – jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) 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.
3. gdzie składa się wniosek o pożyczkę? - wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do
powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
4. jaka może być wysokość pożyczki? - pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł.
5. czy pożyczka jest oprocentowana? - oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy
redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
6. jaki jest okres spłaty pożyczki? - okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją
w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (Rada Ministrów
może przedłużyć okres spłaty pożyczki)
7. czy istnieje przypadek, kiedy przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do spłaty pożyczki? - pożyczka
wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność
gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
8. przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
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VII. zwolnienie ZUS z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne –
art. 31zo
1. Kto może składać wniosek i na czym polega zwolnienie?
1) płatnik składek, zgłoszony jako płatnik składek i który zgłosił do ubezpieczeń społecznych
ubezpieczonych:
a) na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 maja 2020r., wykazanych w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
- przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego 2020r.,
- w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 29lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020r.,
- w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020r.
zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
b) na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 maja 2020r., w wysokości 50%
łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany
miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
- przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego 2020r.,
- w okresie od dnia 1 lutego 2020r. do dnia 29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020r.,
- w okresie od dnia 1 marca 2020r. do dnia 31 marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020r.
zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.
2) płatnik składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacający składki wyłącznie na
własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020r., jeżeli prowadził
działalność przed 1 kwietnia 2020r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o
zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r.
2. gdzie i do kiedy należy złożyć wniosek? – wniosek składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie
później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
3. za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe
lub imienne raporty miesięczne, chyba że zwolniony jest z obowiązku ich składania.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów
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miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a
w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż
30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we
wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
5. jaki jest warunek zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek? – warunkiem tym jest
przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec,
kwiecień i maj 2020r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z
obowiązku ich składania.
6. w jaki sposób następuje odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek? odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji (od
decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnikowi składek
przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.
7. składki zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jako składki opłacone i zachowane jest prawo
do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
8. przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Zestawienie instrumentów przewidzianych w ustawie sporządził:
Joanna Czesak Starżyk – radca prawny
Marek Wróbel – radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wróbel
Ząbkowice Śląskie 20-04-2020r.

kancelaria@wrobelkancelaria.pl
www.wrobelkancelaria.pl
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