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Niniejsze opracowanie stanowi praktyczną 

analizę  wybranych rozwiązań przyjętych 

w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”.   

 

Mają one za cel doraźną pomoc 

przedsiębiorcom w czasie walki z pandemią 

COVID-19, m.in. zwolnienie z obowiązku 

uiszczania składek ZUS, utrzymanie 

zatrudnienia, czy uzyskanie dodatkowych 

środków pieniężnych. 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji: 

 

Kancelaria Adwokacko-Radcowska 

Malec-Pawlak 

www.maleckancelaria.pl,  

mail: poczta@maleckancelaria.pl 
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Rozdział I. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS 

za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. 
 

I. UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE ZWOLENIA: 

 osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą i opłacające składki na własne 

ubezpieczenie, niezatrudniające innych osób, komandytariusze spółek komandytowych, 

wspólnicy spółek jednoosobowych; 

 mikroprzedsiębiorcy, którzy jako płatnicy składek zgłosili do ubezpieczeń społecznych 

mniej niż 10 osób oceniane według stanu na dzień 29 lutego 2020 r; 

 duchowni. 

 

II. WARUNKI SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA: 

 Prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.; 

 Opłacenie składek na własne ubezpieczenie/opłacenie składek na ubezpieczenie 

zatrudnionych osób (max. 9 według stanu na dzień 29 lutego 2020 r.); 

 W przypadku opłacania wyłącznie składek na własne ubezpieczenie przychód  

z prowadzonej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może 

przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia, tj. kwoty 15 681 zł; 

 

 Wniosek o zastosowanie zwolnienia z opłacania składek należy złożyć do  

30 czerwca 2020 r. (termin ostateczny); 

 Nie można opłacić składek za miesiące za które występuje się o zwolnienie z ich opłacania; 

 Należy złożyć dokumenty rozliczeniowe do ZUS za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 

2020 r. chyba, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba jest zwolniona ze składania 

tych dokumentów. 

 

Przykład: 

Przedsiębiorca A składa wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za miesiąc 

marzec, kwiecień, maj 2020 r., wobec tego przychód oceniany do skorzystania ze 

zwolnienia będzie badany za miesiąc marzec 2020 r.  

Przedsiębiorca B składa wniosek o zwolnienie z obowiązku  opłacania składek za miesiąc 

kwiecień, maj 2020 r. wobec tego przychód oceniany do skorzystania ze zwolnienia będzie 

badany za miesiąc kwiecień 2020 r. 
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III. WYŁĄCZENIA ZE ZWOLNIENIA: 

 Prowadzący działalność, którzy byli w trudnej sytuacji finansowej w grudniu 2019 r. i nie 

opłacali należności, w tym składek na ubezpieczenia w ZUS; 

 Prowadzący działalność, którzy opłacili składki na ubezpieczenie za miesiąc, o który 

wystąpili o zwolnienie z opłacania; 

 Prowadzący działalność, którzy aktualnie korzystają z  tzw. ulgi na start. 

 

IV. SKORZYSTANIE ZE ZWOLNIENIA: 

 Aby skorzystać ze zwolnienia należy wypełnić wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia 

należności z tytułu składek (ZUS RDZ) w następujący sposób: 

 ręcznie, ściągając wniosek ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wniosek); 

 elektronicznie poprzez portal PUE ZUS przedsiębiorcy (wniosek po zalogowaniu 

znajduje się w zakładce ePłatnik – wiadomości i dokumenty – dokumenty robocze),  

a następnie podpisując za pomocą profilu zaufanego EPUAP, kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego lub e-dowodu. 

 Do wniosku należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku 

z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – (informacje). 

 Sporządzony i podpisany wniosek o zwolnienie należy złożyć: 

 drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS; 

 za pośrednictwem poczty zwykłej; 

 osobiście w placówce ZUS – do skrzynki podawczej. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje przedsiębiorcę o decyzji w zakresie 

zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. 

 W przypadku decyzji odmawiającej zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorca jest 

uprawniony do złożenia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy (termin 

- 14 dni od dnia doręczenia decyzji). 

 

 

 

 

 

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Załącznik+do+wniosku+elektronicznego+RDZ.xls/978da5e5-1dea-7441-cd9a-1975f17cd04d
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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Rozdział II. Świadczenie postojowe przeznaczone dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą 
 

I. UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA: 

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli w związku z epidemią koronawirusa 

miały przestój w prowadzonej działalności. 

 

II. WARUNKI SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA: 

 Warunki świadczenia postojowego są zależne od deklarowanej wysokości świadczenia:  

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje, gdy: 

 Prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie 

zawieszono prowadzonej działalności gospodarczej; 

 Przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku  

o świadczenie postojowe będzie: 

o co najmniej 15% niższy od przychodu, który przedsiębiorca uzyskał   

w miesiącu poprzedzającym; 

  

o w wysokości maksymalnie średniego miesięcznego wynagrodzenia 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. aktualnie 15 681 zł). 

 Nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. zatrudnienie na umowę 

o pracę; 

 Zamieszkiwanie na terytorium Polski i posiadanie obywatelstwa RP lub posiadanie 

prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

 

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzyma się, jeśli spełni się przesłanki 

wskazane wyżej oraz: 

 Rozliczanie się na podstawie karty podatkowej oraz korzystanie ze zwolnienia  

w podatku VAT; 

 Nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, np. zatrudnienie na umowę 

o pracę; 

Przykład 

Przedsiębiorca A złożył wniosek 10 kwietnia 2020 r. W jego przypadku przychód 

będzie porównany z miesięcy marca 2020 r. (miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku) i luty 2020 r. (jako miesiąc poprzedzający ww. miesiąc). 
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 Zamieszkiwanie na terytorium Polski i posiadanie obywatelstwa RP lub posiadanie 

prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

 

III. SKORZYSTANIE ZE ŚWIADCZENIA: 

 Termin złożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o skorzystanie  

ze świadczenia postojowego to najpóźniej 3 miesiące od miesiąca, w którym został 

zniesiony stan epidemii; 

 Aby skorzystać ze świadczenia należy wypełnić wniosek o świadczenie postojowe (ZUS RSP-

D) w następujący sposób: 

 papierowy ściągając wniosek ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wniosek); 

 elektronicznie poprzez portal PUE ZUS przedsiębiorcy (wniosek znajduje się  

w zakładce ePłatnik – wiadomości i dokumenty – dokumenty robocze), a następnie 

podpisując za pomocą profilu zaufanego EPUAP, kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

 Sporządzony i podpisany wniosek o zwolnienie należy złożyć: 

 drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS; 

 za pośrednictwem poczty zwykłej; 

 osobiście w placówce ZUS – do skrzynki podawczej. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje przedsiębiorcę o decyzji w sprawie 

przyznania świadczenia postojowego; 

 W przypadku decyzji odmawiającej przyznania świadczenia postojowego, przedsiębiorca 

jest uprawniony do złożenia odwołania do Sądu powszechnego za pośrednictwem 

odpowiedniej jednostki ZUS (termin miesiąca od dnia otrzymania decyzji). 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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Rozdział III. Świadczenie postojowe przeznaczone dla osób świadczących 

czynności na podstawie umów cywilnoprawnych 
 

I. UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA: 

 Osoby świadczące czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej tj. umowie zlecenia, 

umowie o dzieło, umowie agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, co do której 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 

 

II. WARUNKI SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA: 

 Zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 lutego 2020 r.; 

 Przychód z umów cywilnoprawnych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  

w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku  

tj. aktualnie 1 561 zł; 

 Nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych np. zatrudnienie na umowę  

o pracę; 

 Zamieszkiwanie na terytorium Polski i posiadanie obywatelstwa RP lub posiadanie prawa 

czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

 

III. SKORZYSTANIE ZE ŚWIADCZENIA: 

 Termin złożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosku o skorzystanie  

ze świadczenia postojowego to najpóźniej 3 miesiące od miesiąca, w którym został 

zniesiony ogłoszony stan epidemii; 

 Aby skorzystać ze świadczenia Zleceniodawca lub Zamawiający powinien wypełnić wniosek 

o świadczenie postojowe (ZUS RSP-CP) w następujący sposób: 

 papierowo ściągając wniosek ze strony Zakładu Ubezpieczeń społecznych (wniosek); 

 elektronicznie poprzez portal PUE ZUS przedsiębiorcy (wniosek znajduje się  

w zakładce ePłatnik – wiadomości i dokumenty – dokumenty robocze), a następnie 

podpisując za pomocą profilu zaufanego EPUAP, kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego. 

 Zleceniobiorca przed wysłaniem wniosku przez Zleceniodawcę lub zamawiającego musi 

złożyć mu oświadczenie, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu  

i ewentualnie o kwocie przychodów z innych umów; 

 Do wniosku o świadczenie postojowe należy dołączyć kopie umowy cywilnoprawnej 

stanowiącej tytuł prawny do świadczenia postojowego; 

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/RSP-C.pdf/794238fe-b829-63ec-1c5c-5a04639f9fee
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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 Sporządzony i podpisany wniosek o zwolnienie należy złożyć: 

 drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS; 

 za pośrednictwem poczty zwykłej; 

 osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje przedsiębiorcę o decyzji w sprawie 

przyznania świadczenia postojowego. Jednorazowa wypłata świadczenia zostanie 

przekazana na rachunek bankowy. Wysokość świadczenia postojowego to maksymalnie  

2 080 zł. Jeśli jednak suma przychodów wyniosła do 1 299,99 zł (50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe to  świadczenie 

postojowe przysługiwać będzie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów; 

 

 

 

 W przypadku decyzji odmawiającej przyznania świadczenia postojowego, przedsiębiorca 

jest uprawniony do złożenia odwołania do Sądu powszechnego za pośrednictwem 

odpowiedniej jednostki ZUS (Termin miesiąca od dnia otrzymania decyzji). 

 

 

 

 

Przykład 

Zleceniobiorca złożył wniosek o świadczenie postojowe 4 kwietnia 2020 r. to przychód 

oceniany będzie z miesiąca marca 2020 r. Zleceniobiorca w miesiącu marcu 2020 r. miał 

przychód w wysokości 1 000 zł z dwóch umów zleceń w wysokości 450 zł i 550 zł. W 

takiej sytuacji przysługiwać będzie  zleceniobiorcy świadczenie postojowe w wysokości 

1 000 zł (suma wynagrodzeń z poprzedniego miesiąca, która nie przekracza 50% 

minimalnego wynagrodzenia). 

 

Przykład 

Jeśli dochód z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych Zleceniobiorcy w marcu 

2020 r. wyniósł między powyżej 1 299,99 zł a 300% przeciętnego wynagrodzenia to 

świadczenie postojowe będzie wynosić 2 080 zł. 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
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Rozdział IV. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 
 

I. UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZENIA: 

 Uprawnionym do skorzystania z pożyczki jest mikroprzedsiębiorca, który prowadził 

działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który  

w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników; 

 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. 

 
II. WARUNKI UDZIELANEJ POŻYCZKI: 

 Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć kwoty 5000 zł. Udzielona pożyczka 
jest jednorazowym świadczeniem w tym zakresie; 

 Pożyczka jest oprocentowana w stałej wysokości. Oprocentowanie wynosi 0,05 stopy 
redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku; 

 Okres spłaty udzielonej pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Przyjmuje się 
jednak, że rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie 
karencji; 

 Kwota pożyczki wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod 
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie 
zmniejszył stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia jest obliczany poprzez przeliczenie na 
pełny wymiar czasu pracy stanu zatrudnienia po ww. okresie w porównaniu do stanu 
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W tym zakresie wymagane jest stosowne 
oświadczenie Pożyczkobiorcy o utrzymaniu stanu zatrudnienia; 

 Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunków umorzenia pożyczki składa 
stosowny wniosek do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy o umorzenie pożyczki.  
 

 
III. SKORZYSTANIE Z POŻYCZKI: 

 Wniosek o pożyczkę należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru  
w odpowiednim ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Powiatowym Urzędzie Pracy; 

 Aby skorzystać ze świadczenia mikroprzedsiębiorca wypełnia wniosek o pożyczkę  
w następujący sposób: 

 papierowo ściągając wniosek ze strony dowolnego Powiatowego Urzędy 

Pracy (wniosek); 

 elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl (wniosek znajduje się w zakładce Tarcza 

Antykryzysowa) - należy go wypełnić a następnie podpisać za pomocą profilu 

zaufanego EPUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

https://trzebnica.praca.gov.pl/documents/1717866/11719803/wniosek%20o%20udzielenie%20pożyczki.docx/b7539800-46e5-4a31-ba0a-2ca500e56e83?t=1585814026080
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
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 Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze podpisanej przez mikoprzedsiębiorcę 
umowy o pożyczki. Wzór umowy o pożyczkę jest jednolity i znajduje się na stronach 
internetowych każdego Powiatowego Urzędu Pracy (wzór umowy pożyczki); 

 W sytuacji gdy wniosek o pożyczkę będzie składał pełnomocnik, dodatkowym 
załącznikiem  będzie kopia pełnomocnictwa; 

 Sporządzony i podpisany wniosek o zwolnienie należy złożyć: 

 drogą elektroniczną przez platformę praca.gov.pl; 

 za pośrednictwem poczty zwykłej; 

 osobiście w odpowiedniej placówce Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

 Wnioski o pożyczkę dla przedsiębiorców będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością 
wpływu do momentu wyczerpania środków publicznych. Środki wnioskowane  
w umowie pożyczki będą niezwłocznie przelewane na konto bankowe Pożyczkobiorcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trzebnica.praca.gov.pl/documents/1717866/11719803/umowa%20pożyczka.pdf/186635ac-4660-4424-9b83-eb25844de5bd?t=1585814028146
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
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Rozdział V. Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze 

środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
 

I.  UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA: 

 Uprawnionym do skorzystania ze wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsca pracy 

ze środków z FGŚP jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 

z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.),  

tj.: 

 osoba fizyczna; 

 osoba prawna; 

 jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą; 

 wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności 

gospodarczej. 

 Pracownikiem wobec którego przedsiębiorca może wystąpić o wsparcie jest osoba 

fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku 

pracy. Ustawę stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy  

o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145  

i 1495) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo która wykonuje 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. Ustawa wprowadza 

wyjątek iż przepisy ustawy nie obejmują pomocy domowej zatrudnionej przez osobę 

fizyczną. 

 

II. WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA: 

 U Przedsiębiorcy, który chce skorzystać z wsparcia musi  wystąpić spadek 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, przez co rozumie się 

spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 

 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 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, tj. w dniu innym niż 

pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego; 
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 nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowych, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, 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, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego 

miesiąca kalendarzowego; 

 

 Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 

składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 

2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy 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; 

 Wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa  

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.); 

 Przedsiębiorca jest zobowiązany do zawarcia porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru 

czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym; 

 Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w zakresie ochrony miejsca pracy w okresie 

wprowadzonego, jeżeli pojawi się u niego: 

 Przestój ekonomiczny - to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn 

niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.  

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca 

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów  

Przykład  

Przedsiębiorca składa wniosek o wsparcie w kwietniu 2020 r. Przedsiębiorca 

wskazuje do przeliczenia obrotu dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia 

wniosków, czyli luty i marzec 2020 r. i porównuje obrót do łącznego obrotu z 

analogicznie 2 okresów roku poprzedniego tj. luty i marzec 2019 r. W tej sytuacji 

spadek obrotów tak porównywalnych okresów powinien być w miesiącach 2020 

r. co najmniej o 15%. 

Przykład 

Przedsiębiorca składa wniosek o wsparcie w kwietniu 2020 r. Przedsiębiorca 

wskazuje do przeliczenia obrotu miesiąc luty 2020 r. i porównuje obrót do miesiąca 

go poprzedzającego tj. styczeń 2020 r. W tej sytuacji spadek obrotów w miesiącu 

wskazanym do miesiąca go poprzedzającego powinno być co najmniej o 25%. 
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto)  

w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na 

pełny etat;  

 

 Obniżony wymiar czasu pracy - to wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn 

niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% 

nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy 

nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu 

pracy. Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2.452,27 zł 

(brutto), w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od 

przyznanego świadczenia; 

 

 

III. WYŁĄCZENIA: 

 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, 

którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie 

wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego  

na dzień złożenia wniosku (aktualnie tj. 1561 zł). 

IV. SKORZYSTANIE ZE WSPARCIA: 

 Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosku przedsiębiorcy złożonego do dyrektora 

właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Wojewódzkiego Urzędu Pracy na okres 

3 miesięcy; 

Przykład 

Pracodawca objął pracownika przestojem ekonomicznym. Pracownik zarabiał  

4 000 zł, a łączny koszt zatrudnienia takiego pracownika (ze składkami na 

ubezpieczenie społeczne) wynosił dla firmy 5 000 zł. W momencie objęcia 

pracownika przestojem firma może obniżyć jego wynagrodzenie do 

wynagrodzenia minimalnego, tj. 2600 zł. W takiej sytuacji otrzyma 

dofinansowanie z FGŚP w wysokości 1300 zł oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne należne od niej za pracownika (ok. 250 zł). Pracodawca zapłaci  

1300 zł i należne składki. 

Przykład 

Pracodawca skrócił czas pracy pracownika o 20% i o tyle samo zmniejszył jego 

wynagrodzenie. Zamiast 6 000 zł pracownik zarabia teraz 4 800 zł. Do obniżonego 

wynagrodzenia pracodawca może dostać dofinansowanie w wysokości max.  

2 452,27 zł oraz składki na ubezpieczenie.  



   

  

KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA MALEC-PAWLAK 15 

 

 Aby skorzystać ze wsparcia mikroprzedsiębiorca wypełnia wniosek o przyznanie świadczeń 

na rzecz ochrony miejsc pracy w następujący sposób: 

 papierowo ściągając wniosek ze strony dowolnego Wojewódzkiego Urzędy 

Pracy (wniosek); 

 elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl (wniosek znajduje się w zakładce Tarcza 

Antykryzysowa), należy go wypełnić a następnie podpisując za pomocą profilu 

zaufanego EPUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 

 We wniosku należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje  

o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy 

„Tarcza Antykryzysowa” (tj. 1 kwietnia 2020 r.), oraz od dnia wprowadzenia przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia. 

 Do wniosku należy załączyć: 

 kopię porozumienia (z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami 

pracowników określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy); 

 wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP (wzór); 

 w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika kopię pełnomocnictwa; 

 umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP  

na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym 

albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Umowa jest dostępna na stronach dowolnego 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy (umowa). 

 Sporządzony i podpisany wniosek o zwolnienie należy złożyć: 

 drogą elektroniczną przez platformę praca.gov.pl; 

 za pośrednictwem poczty zwykłej; 

 osobiście w placówce odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

 Wypłata wsparcia następuje na podstawie umowy zawartej między dyrektorem 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych, w oparciu 

o złożony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń. Przekazanie środków przez 

dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy następuje na rachunek przedsiębiorcy wskazany 

we wniosku; 

 Po otrzymaniu wsparcia przedsiębiorca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia 

pracownikom - odprowadzając od niego należne składki oraz zaliczkę na podatek 

dochodowy od osób fizycznych; 

 Przedsiębiorca, który otrzyma środki na rzecz ochrony miejsc pracy, nie może 

wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (objętego 

https://wupszczecin.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/wniosek_fgsp.pdf/283e7120-2d14-4972-9ddd-d28818eda699?t=1585687939076
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
https://wupszczecin.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/wykaz_pracowników_fgsp.xlsx/0d4dcfc0-bc3e-4b07-acb3-5d8317eee8da?t=1585902973573
https://wupszczecin.praca.gov.pl/documents/10240/11905422/umowa_fgsp.pdf/2142f1b9-fa61-49f6-a964-430433169432?t=1585727523735
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
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wsparciem) nie dłużej niż przez maksymalnie 3 miesiące (w okresie lub w okresach 

pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz w okresie lub 

w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń 

finansowanych, nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania); 

 Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność w sytuacji, w której zawarł umowę 

o wypłatę świadczeń a: 

 wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu  

na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy środków w części wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami; 

 odmówił poddania się kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia 

kontroli, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy całości środków wraz z odsetkami. 
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Rozdział VI. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych 
 

I. UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA: 

 osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą i opłacające składki na własne 

ubezpieczenia niezatrudniające innych osób. 

 

II. WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA: 

 Prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowej i niezatrudnianie innych osób; 

 U przedsiębiorcy, który chce skorzystać z wsparcia musi wystąpić spadek 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, przez co rozumie się 

spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, spadek 

obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych  

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych 

dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać  

w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu 

poprzedzającym złożenie wniosku; 

 Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres,  

na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania przez 

okres równy temu okresowi. 

 

III. SKORZYSTANIE ZE WSPARCIA: 

 Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosku przedsiębiorcy złożonego do 

Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy na okres  

3 miesięcy; 

 Termin na złożenie wniosku 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez powiatowy urząd pracy 

lub do czasu wyczerpania przeznaczonych środków na wskazany cel; 

 Aby skorzystać ze wsparcia przedsiębiorca wypełnia wniosek o przyznanie świadczeń na 

dofinansowanie w następujący sposób: 

 papierowo ściągając wniosek ze strony dowolnego Powiatowego Urzędy Pracy (wzór); 

 elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl (aktualnie brak odpowiedniej zakładki z 

wnioskiem), po jego wypełnieniu, następnie należy podpisać za pomocą profilu 

zaufanego EPUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 Do wniosku należy załączyć: 

 Kalkulacje obliczenia spadku obrotu (druk kalkulacji); 

 w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika kopię pełnomocnictwa; 

https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/umowa_z_zalacznikami.pdf/a00c871f-fded-4401-becc-4a3aab5d72c5?t=1585862095914
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/kalkulator_spadku_obrotow.xlsx/651f557d-b74f-420a-b71b-ed59af2f8c64?t=1585993249157
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 podpisaną umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego 

pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 

wystąpienia COVID-19 wraz załącznikami w niej zawartymi. Umowa jest dostępna na 

stronach dowolnego Powiatowego Urzędu Pracy (umowa). 

 Sporządzony i podpisany wniosek o zwolnienie należy złożyć: 

 drogą elektroniczną przez platformę praca.gov.pl; 

 za pośrednictwem poczty zwykłej; 

 osobiście w placówce odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

 Wypłata wsparcia następuje na podstawie umowy zawartej między Starostą Powiatowym 

a przedsiębiorcą w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia 

o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

(załącznik nr 2 do umowy);  

 Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości spadku obrotów. Spadek 

obrotów: 

o co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie; 

o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie; 

o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
 Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres 

wynikający z umowy, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu środków proporcjonalnie 

do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty. Zwrot środków następuje bez odsetek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/umowa_z_zalacznikami.pdf/a00c871f-fded-4401-becc-4a3aab5d72c5?t=1585862095914
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/umowa_z_zalacznikami.pdf/a00c871f-fded-4401-becc-4a3aab5d72c5?t=1585862095914
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Rozdział VII. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 
 

I. UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA: 

 Przedsiębiorca posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 646), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 

2020 r.  

 

II. WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA: 

 Przedsiębiorca nie ma zaległości podatkowych na dzień 30.09.2019 r.; 

 Brak jest przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy; 

 U przedsiębiorcy, który chce skorzystać z wsparcia musi wystąpić spadek obrotów 

gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, przez co rozumie się spadek 

sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, spadek obrotów jest 

rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch 

miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie 

przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym 

złożenie wniosku;  

 Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres,  

na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres 

równy okresowi pobierania dofinansowania. 

 

III. SKORZYSTANIE ZE WSPARCIA: 

 Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosku przedsiębiorcy złożonego do 

Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy na okres  

3 miesięcy; 

 Termin na złożenie wniosku 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Powiatowy Urząd Pracy 

lub do czasu wyczerpania przeznaczonych środków na wskazany cel; 

 Aby skorzystać ze wsparcia przedsiębiorca wypełnia wniosek o przyznanie świadczeń  

na dofinansowanie w następujący sposób: 

 papierowo ściągając wniosek ze strony dowolnego Powiatowego Urzędy Pracy (wzór); 

 elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl (aktualnie brak odpowiedniej zakładki  

z wnioskiem), po jego wypełnieniu, następnie należy podpisać za pomocą profilu 

zaufanego EPUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 Do wniosku należy załączyć: 

https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973800/umowa_z_zalacznikami.pdf/16d098c2-58f8-4b15-9d17-c002b34f266a?t=1585867041724
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
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 Kalkulacje obliczenia spadku obrotu (druk kalkulacji); 

 w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika kopię pełnomocnictwa; 

 podpisaną umowę o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19  wraz załącznikami w niej zawartymi. Umowa jest dostępna na stronach 

dowolnego Powiatowego Urzędu Pracy (umowa). 

 Sporządzony i podpisany wniosek o zwolnienie należy dostarczyć: 

 drogą elektroniczną przez platformę praca.gov.pl; 

 za pośrednictwem poczty zwykłej; 

 osobiście w placówce odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE: 

 Wypłata wsparcia następuje na podstawie umowy zawartej między Starostą Powiatowym 

a przedsiębiorcą w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia 

o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową 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 (załącznik nr 2 do umowy);  

 Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości spadku obrotów. 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 w rozumieniu ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej 

„minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika czyli maksymalnie 

w wysokości 1300 zł; 

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 

czyli maksymalnie w wysokości 1820 zł; 

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 

https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973060/kalkulator_spadku_obrotow.xlsx/651f557d-b74f-420a-b71b-ed59af2f8c64?t=1585993249157
https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973800/umowa_z_zalacznikami.pdf/16d098c2-58f8-4b15-9d17-c002b34f266a?t=1585867041724
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
https://poznan.praca.gov.pl/documents/10240/11973800/umowa_z_zalacznikami.pdf/16d098c2-58f8-4b15-9d17-c002b34f266a?t=1585867041724
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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 

czyli maksymalnie w wysokości 2340 zł.  

 Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Środki wydatkowane 

niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania starosty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


