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SPECUSTAWA 

 

Ustawa  
z dnia 31 marca 2020 r. – TARCZA 1.0  
z dnia 17 kwietnia 2020 r.  – TARCZA 2.0  
 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
  

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, 

PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 
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ZROZUMIEĆ TARCZĘ – infografika – kategorie wsparcia 1, 2, 3 i 4 (poniżej opisy będą opisywane kategorią wsparcia)  
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Mamy 4 takie KATEGORIE WSPARCIA (GRUPY NARZĘDZI) w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ   
 

1. ZWOLNIENIE z ZUS  
2. DOFINANSOWANIA + POŻYCZKI (mikro, PFR itp.) Z OPCJĄ UMORZENIA DO 75% 
3. ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE, UMORZENIE  - składek ZUS/odatku 
4. INNE 

a. Urzędowo-formalno-administracyjne 
b. POŻYCZKI (bez opcji umorzenia)  

  
GRUPA 1,2,3,4 
można z nich korzystac równolegle, czyli nie wykluczają się miĘdzy sobą z uwzględeniem kwestii związanych z realnymi możliwościami ich realizowania i wdrażania. 
PRZYKŁADY 
ZWOLNIENIE Z ZUS nie wyklucza skorzystania z dofinansowania z tytułu przestoju ekonomicznego, ale wyklucza wzięcie dofinansowania z narzutami pracodawcy na ZUS  (będzie 
inne rozliczenie  - bo skoro nie ma składek ZUS, bo firma jest zwolniona, to dofinansowanie będzie mniejsze – bez narzutów pracodawcy na ZUS, skoro ich nie zapłacił) 
  
CZYLI MIĘDZY GRUPAMI MOŻNA  MIESZAĆ 
W FIRMIE ROZWIĄZANIA MOŻNA MIESZAĆ 
NA OSOBĘ POMOCY NIE MOŻNA MIESZAĆ w ramach danej GRUPY 
 
  
GRUPA 1 
Nie ma wskaźnika spadku obrotów, tu liczy się 

• Ilość osób zgłoszonych do ZUS na dzień 29.02.2020 – aktualnie jest do 9 osób (100% zwolnienia),  a może będzie 10-49 (50% zwolnienia)  

• Niezaleganie ze składkami na dzień 31.12.2019 

• W przypadku samozatrudniopnych – obroty mięsieczne nie większe niż ok 15 600 zł  
  
Niezłożenie wniosku nie wstrzymuje możliwości korzystania ze zwolnienia – ale trzeba złożyć go najpóźniej do 30.06.2020. Zatem spełniając warunki jesteśmy zwolnieni i nie 
płacimy składek a następnie musimy uzupełnić wniosek. ZUS prześle nam decyzję pozwalającą na zwolnienie, ale najprawdopodobniej będzie to po zakończeniu epidemii i 
uspokojeniu się sytuacji oraz skontroluje prawdziwość złożonych oświadczeń i ewentualnego nakazu zapłacenia zaległych składek ZUS. Na tę chwilę zapłacenie składek mimo 
możliwości skorzystania ze zwolnienia, powoduje brak możliwości ich odzyskania (Na te chwilę - nie zostaną przekazane jako nadpłata  - wyjątek dotyczy składek za marzec DRA 
do zapłaty do dnia 15.04 – w związku z przyjęciem TARCZA 2.0 po terminie płatności składek, natomiast jeżeli składki zostały zapłacone należy poczekać na decyzję, aby rozliczyć 
nadpłatę.)  
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GRUPA 2 
Tu mamy kilka opcji  

• FGSP - Dofinansowanie do wynagrodzeń (przestój ekonomiczny)  - obniżenie do 50% wyn. (do min 2 600 przy całym etacie)  
• FGSP - Dofinansowanie do wynagrodzeń (obniżony czas pracy)  - obniżenie etatu o 20%, nie mniej niż do ½ etatu  
• STAROSTA - Dofinansowanie do wynagrodzeń  - nie trzeba obniżać wynagrodzeń ani zmniejszać etatu – wystarczy zadeklarować spadek obrotów  
• STAROSTA - Dofinansowanie – koszty działalności (działalność gospodarcza i samozatrudnienie) – tylko dla jednoosobowych działalności gospodarczych/samozatrudnieni  
• STAROSTA – Świadczenie przestojowe jednorazowe (działalność gospodarcza i samozatrudnienie, umowy cywilno-prawne)  
• FP (mikropożyczka 5000 zł Art15zzd )  lub PFR (Pożyczka)  – pożyczki (z możliwością umorzenia do 75%) 

  
Te rozwiązania możemy mieszać w firmie – możemy wykorzystać każdą z opcji dostępnych w firmie ALE NA JEDNĄ OSOBĘ TYLKO JEDNO ROZWIĄZANIE w JEDYM MIESIĄCU – 
trzeba dobrze przemyśleć, które się z nich jest bardziej opłacalne. 
Np. w TARCZA 1.0 – postojowe jest tylko jednorazowe, ale w TARCZA 2.0 ma być już na 3 miesiące – co powoduje, że staje się to również atrakcyjne rozwiązane.  
  
GRUPA 3 
Tu obowiązują normalne zasady, można z tej opcji skorzystać w każdej chwili. 
Róznica jest tylko w tym, że w związku z epidemią, obowiązują niższe koszty i nie ma opłaty prolongacyjnej – co mniej więcej można porównać do kredytu na 0%. 
  
GRUPA 4 
Udogodnienia urzędowo-administracyjno-formalne – to są kwestie, które po prostu są, zmiany terminów, zmiany formularzy, umarzanie odsetek za opóźnienia itd. Itd. 
Pożyczki bez umorzenia -– czyli biorę pożyczkę – natomiast skorzystałem w międzyczasie z różnych innych rozwiązań na działalność, dofinansowania etc, że nie mogę na to samo, 
dla tej samej osoby wykorzystać pożyczki. 
 
NIEZBĘDNE LINKI 
https://www.gov.pl/ 
https://warszawa.praca.gov.pl/ dla Warszawa każde miasto ma swój Urząd 
https://www.zus.pl/ 
Państwowa Inspekcja Pracy 
 
  

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa
https://warszawa.praca.gov.pl/-/12111190-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371
https://www.pip.gov.pl/pl/
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1. KWESTIE PROBLEMATYCZNE – do ustalenia, do interpretacji dodatkowej, zinterpretowane dodatkowo 

  

• Firmy, które powstały w okresie 01.02.2020 a 01.04.2020 – mogą również skorzystać z tarczy (zmiany w TARCZA 2.0) 

• Agencje Pracy Tymczasowej – czy APT mogą odnosić swoje dane do sytuacji u Pracodawcy Użytkownika (Agencja może nie mieć spadku obrotów z racji innych 

kontraktów lub zmiany kontraktów w czasie trwania COVID-19, ale Klienci APT tak, mogą mieć znaczny spadek obrotów)  

• Agencje Pracy Tymczasowej – czym jest  utrzymanie zatrudnienia w APT (w okresie dofinansowania oraz po jego ustaniu – czy utrzymanie odnosi się do konkretnych 

osób/nazwisk czy do poziomu liczebnego) co ma ogromne znaczenie dla APT jak i ich Klientów i zatrudnionych Pracowników Tymczasowych (mozliwość otrzymania 

świadczeń) 

• Ze specustawy w obecnym kształcie został wykreślony zapis „kto pierwszy ten lepszy”. Sugerujemy nie czekać do ostatniej chwili, a jednocześnie uczulamy,  

że i rozporządzenia, i kształt wniosku cały czas się zmieniają.  

• Dobra analiza danych jest podstawą! Przemyślmy, zanim złożymy wniosek. Nie wszystkie dofinansowania działają równolegle. Jest kilka opcji. Sprawdźmy na podstawie 

danych i prognoz, która jest dla nas najlepsza.  

• Kontrola po epidemii. Zbieramy dowody na wypadek spadku obrotów w związku z COVID,-19. Dobra dokumentacja, analizy (UWAGA! pokrywające się ze stanem 

rzeczywistym, księgami rachunkowymi – w przeciwnym razie konsekwencją będzie zwrot środków pomocowych).  

• Uzasadnienie – proszę pamiętać, by nie powoływać się tylko i wyłącznie na zaistnienie COVID-19 – w ramach polskich przepisów istnieje pojęcie WAŻNEGO INTERESU 

publicznego, przedsiębiorcy itp. – do uzasadnienia oprócz problemów wynikających z COVID-19, koniecznie dodajcie problem, który jest dla was istotny – utrzymanie 

firmy, przetrwanie podczas spdku obrotów, utrzymanie zatrudnienia, wypłata wynagrodzeń bez opóźnień, zachowanie płynności, utrzymanie łańcucha dostaw itd. 

• UWAGA! Firmy usługowe realizujące stałe umowy (nie wpadnijcie w pułapkę obrotów – to wystawione faktury świadczą o spadku obrotów, brak płatności z tytułu tych 

faktur nie jest dowodem kłopotów kwalifikujących do pakietu pomocowego).  

• Dofinansowanie (kategoria wsparcia 1 i 2) nie stanowi POMOCY DE MINIMIS – to są zupełnie inne środki publiczne, pomocowe.  
• Okres pobierania dofinansowania od 1 do 3 miesięcy (kategoria wsparcia 2). Należy oszacować, przewidzieć i zdecydować (decyzja biznesowa). Dłużej nie zawsze 

znaczy korzystniej, przeszacowanie oznaczać będzie konieczność zwrotu dofinansowania (należy ocenić sprzedaż). 

• PRZECIĘTNE wynagrodzenie z 1-go kwartału 2020 – to wynagrodzenie nie jest jeszcze ogłoszone, urzędy przyjęły zatem (my również) do wyliczeń przeciętne 
wynagrodzenie na koniec 4-go kwartału 2020 tj. 5 227,00 PLN – natomiast wtedy nie byłoby możliwości składania wniosków bo danej za 1 kwartał 2020 nie ma jeszcze 
(termin jej podawania z reguły przypada na przełom kwietnia i maja danego roku).  
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2. KWARANTANNA i/lub CHOROBOWE - kategoria wsparcia – 4 (bez zmian w TARCZA 2.0) 

 

KWARANTANNA  

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny w wymiarze 14 dni.  
Osobie na kwarantannie objętej ubezpieczeniem chorobowym, np.:  

• pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe)  
• zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne)  
• osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne)  

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.  
CHOROBOWE  

Reasumując, aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby: 

• osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dotyczy to wszystkich osób na obowiązkowej 

kwarantannie po przekroczeniu granicy państwowej po 15 marca 2020 r.   

• Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. 

pracodawcy, zleceniodawcy.  

• Rozliczenie wygląda następująco: przez pierwsze 33 dni wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, od 34. dnia zasiłek (w przypadku osób do 50. roku życia). Gdy choruje 

pracownik po 50. roku życia, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe ze środków pracodawcy przez okres do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.  

KOMENTARZE 

Za kwarantannę płaci pracodawca. Na tę chwilę przyjmujemy, że jest to pomyłka wynikająca z niezrozumienia zależności między prawem pracy (art. 92 kp), a prawem do 

świadczeń (art. 12 w zw. z art. 6 ustawy zasiłkowej). W obecnym stanie prawnym to pracodawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia chorobowego pracownika (80%) 

w czasie kwarantanny. Dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę. Osoby na umowach zlecenia od 1. dnia choroby otrzymują zasiłek chorobowy bezpośrednio z ZUS 

(FUS). W związku z brakiem jakiejkolwiek rekompensaty za kwarantannę pracownika/zleceniobiorcy i przeniesienia tego ciężaru na pracodawców ci muszą sobie radzić w inny 

sposób. Do czasu ewentualnych zmian w ustawie można posłużyć się istniejącymi przepisami. Rozwiązanie umowy z pracownikiem (w trybie porozumienia stron) podczas 

kwarantanny spowoduje wypłatę zasiłku przez ZUS (FUS). Pracownik traci prawo do wynagrodzenia chorobowego z ostatnim dniem zatrudnienia, a prawo do zasiłku przysługuje 

mu nadal (do końca okresu zasiłkowego, czyli 182 dni, licząc łączny okres pobierania wynagrodzenia z tytułu choroby i zasiłku). Finansowo pracownik na tym nie traci, 

a pracodawca ma możliwość odciążenia swoich finansów w tym trudnym okresie. Po okresie kwarantanny/choroby umowa jest podpisywana ponownie.  

 

LINKI 
 

ZUS - KWARANTANNA i/lub CHOROBA 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001
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3. DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - kategoria wsparcia – 4 (bez zmian w TARCZA 2.0) 
 

W przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii 

zajęciowej lub innej placówki zasiłek opiekuńczy przysługuje według poniższych zasad: 

• I GRUPA – OD 08 marca 2020  zasiłek opiekuńczy 14 dni  

• II GRUPA – OD 26 marca 2020 dodatkowy zasiłek opiekuńczy 14 dni  

• III GRUPA  - OD 09 kwietnia 2020 dodatkowy zasiłek opiekuńczy 14 dni  

• IV GRUPA – ….. 

 

KOGO DOTYCZY  

• osoby ubezpieczone: rolnicy, przedsiębiorcy, pracownicy (inne umowy niż umowy o pracę również w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń)  

• obojga rodziców łącznie (bez względu na ilość dzieci i nie przysługuje, w sytuacji, gdy jedno lub oboje rodziców nie pracują/mogą zapewnić opiekę dziecku – rodzic jest 

bezrobotny, na macierzyńskim lub wychowawczym)  

• osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:  

• dziećmi do lat 8  

• dziećmi niepełnosprawnymi (orzeczenie o niepełnosprawności) - do 16 lat  

• dziećmi niepełnosprawnymi (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – kształcenie specjalnie) - do 18 lat  

DŁUGOŚĆ ZASIŁKU  

• maksymalnie 14 dni (aktualnie już jest 14 dni + 14 dni) 
• Rada Ministrów może okres pobierania zasiłku wydłużyć 

• dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do 60 dni zasiłku opiekuńczego (przysługującego na zasadach ogólnych) 
 

KOMENTARZE  

Art. 15e specustawy - czasowe zawieszenie funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna oznacza, że dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z FP 

przyznane na płatności z tego tytułu nie podlegają zwrotowi.  
 

LINKI  

ZUS - zasiłek opiekuńczy  

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095
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4. BADANIA LEKARSKIE (dopuszczające do pracy i okresowe) – kategoria wsparcia 4 (bez zmian w TARCZA 2.0) 
 

Zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów: Kodeks Pracy art. 229 § 
2, § 4a i §5, Transport Drogowy art. 39j i art. 39k, Transport Kolejowy art. 22b ust 7  
 

DOTYCZY  

• badań okresowych 
 

NIE DOTYCZY  

• badań wstępnych (dopuszczających do pracy) 
 

 

PO USTANIU EPIDEMII  

• 60 dni na uzupełnienie badań okresowych (u lekarza medycyny pracy) 
• 30 dni na uzupełnienie badań wstępnych (u lekarza medycyny pracy) 
 
 

KOMENTARZE  

1. W czasie trwania epidemii badania wstępne może wykonać i na ich podstawie wydać zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy lekarz każdej specjalizacji, np. nasz lekarz 

prowadzący.  

2. Jeżeli osoba ma ważne zaświadczenie lekarskie, jednocześnie okres niewykonywania pracy nie przekroczył 30 dni, zakres prac jest podobny, stanowisko również, to 

zaświadczenie zachowuje ważność. Na jego podstawie można dopuścić do pracy, a jeżeli ważność zaświadczenia kończy się w czasie trwania zatrudnienia, można 

skorzystać z przepisów o badaniach okresowych. 

 
LINKI  

Główny Inspektorat Pracy  

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109385,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html
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5. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – kategoria wsparcia 4 (bez zmian w TARCZA 2.0) 
 

Pracodawca (zakład aktywności zawodowej) może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym  
w części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności lub zmniejszonego przychodu. 
 

KOGO DOTYCZY  

• zakłady aktywności zawodowej 
 

REKOMPENSATA  

• wniosek do właściwego oddziału PFRON 

• zakres danych  
• nazwa zakładu i dane teleadresowe  
• miejsce pracy  
• wysokość wynagrodzeń podlegających rekompensacie  
• dokumenty: lista płac i dowody wypłaty, przychody za IV kwartał 2019, umowy, które nie zostały wykonane w związku z COVID-19 
• uzasadnienie rekompensaty  

 
TERMINY  

• nie później niż 30 dni od dnia wypłaty wynagrodzeń  
• wypłata 14 dni od złożenia kompletnego wniosku 

 

 
KOMENTARZE  

1. Wypłata rekompensaty ze środków PFRON jest księgowana i wydatkowana analogicznie do środków PFRON wypłacanych jako miesięczne dofinansowanie (SOD).  
2. Dofinansowanie do kosztów działalności zakładów aktywności zawodowej nie ulega zmianie ani zawieszeniu.  
3. Dofinansowanie do terapii zajęciowych (mimo zawieszenia działalności zakładów terapii, zawieszenia zajęć itp.) nie ulega zmianie. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, 

zakładów aktywności zawodowej, zatrudnienie socjalne.  
4. Nowe stawki dofinansowań (SOD) do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – zwiększenie kwoty dofinansowania i dodatkowe dofinansowania dla osób ze 

schorzeniami specjalnymi.  
5. Nowe warunki przedłużania orzeczeń.  
6. Możliwość wydłużania ważności kart parkingowych i dodatkowych wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 
LINKI  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/
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6. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ - ART. 15g – kategoria wsparcia 2 (aktualizacja w TARCZA 2.0)    
 

Wszystkie firmy (mikro, małe, średnie i duże w tym organizacje i spółdzielnie socjalne)     
 

Mierzone kryterium to obroty (spadek obrotów w następstwie epidemii COVID-19) 
  

 
 

RODZAJ DOFINANSOWANIA 
 

 

 

• dofinansowanie w związku z przestojem ekonomicznym 
 

    

 
 

• dofinansowanie przy obniżonym czasie pracy  

  

 
 

SPADEK OBROTÓW OZNACZA 
• METODY LICZENIA SPADKÓW (w okresie od 01.02.2020 do zakończenia okresu epidemii)  

• okres 2 miesięcy 2020 r. do analogicznego 2-miesięcznego okresu 2019 r. 

• okres 1 miesiąca 2020 r. do 1 miesiąca wcześniej (krocząco i bieżąco)  

• CO JEST, A CO NIE JEST SPADKIEM OBROTÓW W ROZUMIENIU SPECUSTAWY  

• spadek obrotów może być wywołany również innymi niż COVID-19 powodami  

• spadek obrotów wynikający z innych przyczyn niż COVID-19 nie jest kryterium do oceny i przyznania świadczenia  

• zaprzestanie działalności, przerwanie łańcucha dostaw, zamknięcie sklepów, brak zamówień itp. w związku 

z COVID-19 wpływa na zmniejszenie obrotów  

• SPADEK SPRZEDAŻY TOWARÓW LUB USŁUG W UJĘCIU ILOŚCIOWYM LUB WARTOŚCIOWYM - WSKAŹNIKI  

• SPADEK o 15% - dla metody liczenia 2 miesiące (pamiętajmy, że miesiąc = 30 następujących po sobie dni 

kalendarzowych)  

• SPADEK o 20% - dla metody liczenia 1 miesiąca (pamiętajmy, że miesiąc = 30 następujących po sobie dni 

kalendarzowych)  
  

 

KOMENTARZE 
1. UWAGA! W jednym zakładzie DLA RÓŻNYCH GRUP PRACOWNIKÓW można ogłosić zarówno przestój ekonomiczny, jak również obniżony czas pracy.  

2. W firmach, w których nie ma związków zawodowych, porozumienie podpisuje Przedstawiciel Pracowników – należy zrobić to zdalnie. Wyboru dokonuje się na 

okoliczność tego konkretnego zdarzenia (na potrzeby COVID-19). UWAGA! Porozumienie należy przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 5 dni od zawarcia 

takiego porozumienia. Porozumienie może być zawarte np. z datą 5.04.2020 ale obowiązywać od marca albo od kwietnia za cały miesiąc jeżeli faktycznie takie sytuacje 

się zadzaiły i już pracownicy mieli obniżone wynagrodzenie (wypłata) lub skrócony czas pracy.  
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0 
3. Okres pobierania dofinansowania od 1 do 3 miesięcy. Należy oszacować, przewidzieć i zdecydować (decyzja biznesowa). Dłużej nie zawsze znaczy korzystniej, 

przeszacowanie oznaczać będzie konieczność zwrotu dofinansowania (należy ocenić sprzedaż). 
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6.1. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ - ART. 15g  
 

RODZAJ DOFINANSOWANIA  

DOFINANSOWANIE W ZWIĄZKU Z PRZESTOJEM EKONOMICZNYM 

Przestojem ekonomicznym jest okres niewykonywania pracy przez pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników 
pozostających w gotowości do świadczenia pracy. 
KRYTERIA I ZASADY - wskaźniki 

 

 
• Wynagrodzenie obniżone do 50% - nie mniej niż pensja minimalna (z uwzględnieniem czasu pracy) – 2 600,00 PLN brutto za pełny etat  
• Dofinansowanie udzielane na okres maksymalnie 3 miesięcy (może zostać przedłużone) 

• dofinansowanie = 50% wynagrodzenia minimalnego (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy – 1 etat, ½ etatu – 1 300,00 PLN dla pełnego etatu)  
• środki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w zakresie przyznanego dofinansowania 

Łącznie ok 1 530,00 PLN na pracownika miesięcznie w zależności od wynagrodzenia bazowego, 00 PLN na pracownika miesięcznie przy pełnym 
etacie. 

 
6.2. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ - ART. 15g 
 
 

RODZAJ DOFINANSOWANIA  
DOFINANSOWANIE PRZY OBNIŻONYM CZASIE PRACY  

 

 

 KRYTERIA I ZASADY - wskaźniki  
• Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż do ½ etatu  
• Wynagrodzenie pracownika wynikające z obniżenia etatu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) 
• Udzielane na 3 miesiące (możliwość przedłużenia) od daty złożenia wniosku  

• dofinansowanie do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż do kwoty 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
(czyli 40% x 5 227,00 PLN = 2 090,80 PLN) 

• środki na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacane przez pracodawcę w zakresie przyznanego dofinansowania  
  Łącznie ok 2 465,00 PLN na pracownika miesięcznie w zależności od wynagrodzenia bazowego, 00 PLN na pracownika miesięcznie przy pełnym etacie.
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6.3. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ - ART. 15g 
 

Wszystkie firmy (mikro, małe, średnie i duże w tym organizacje i spółdzielnie socjalne) 

Mierzone kryterium to obroty (spadek obrotów w następstwie epidemii COVID-19) 

 
RODZAJ DOFINANSOWANIA   

• dofinansowanie w związku z przestojem ekonomicznym   

• dofinansowanie przy obniżonym czasie pracy 
 

 

    

KRYTERIA I ZASADY ORAZ OBOSTRZENIA   

TERMINOWOŚĆ WPŁAT do ZUS: 
  

 

 

  

• firma nie może mieć zaległości wobec ZUS 

• wartość zaległości jest sprawdzana na koniec III kwartału 2019 

• brak przesłanek do upadłości 
 

• SPOSÓB WPROWADZENIA PRZESTOJU EKONOMICZNEGO 

 
• POROZUMIENIE pomiędzy pracodawcą a pracownikami (sporządzone na piśmie) 
• pracownicy – reprezentowani przez Związki Zawodowe lub przez Przedstawiciela Pracowników 

 
• POZOSTAŁE 

 
• pracodawca nie może wypowiedzieć umów pracownikom objętych dofinansowaniem (z przyczyn niedotyczących pracownika) w okresie trwania dofinansowania 

i przez 3 miesiące po tym okresie 

• osoby objęte dofinansowaniem na podstawie umowy o pracę, pracę tymczasową, pracę nakładczą, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług itp. – jeżeli 
taka umowa podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego (dofinansowaniem nie są objęte umowy o dzieło) 

• osoby zarabiające 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok 16 000 PLN brutto/miesiąc) – nie mogą skorzystać z tego dofinansowania 

• nie można uzyskać dofinansowania, jeśli pracodawca uzyskał pomoc w zakresie tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz 
ochrony miejsc pracy 
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7. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ - ART. 15zzb – POMOC STAROSTY - kategoria wsparcia 2 (aktualizacja w TARCZA 2.0)  
Wszystkie firmy MŚP (mikro, małe, średnie w tym organizacje i spółdzielnie socjalne) 
Mierzone kryterium to obroty (spadek obrotów w następstwie epidemii COVID-19) 

 

RODZAJ DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie dla MŚP części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne. METODY LICZENIA SPADKÓW OBROTÓW (w okresie od 01.02.2020 do zakończenia okresu epidemii). Okres 2 miesięcy 2020 
r. do analogicznego okresu 2 miesięcy 2019 r. 
 

KRYTERIA I ZASADY  

• TERMINOWOŚĆ WPŁAT do ZUS 
• firma nie może mieć zaległości wobec ZUS 

• wartość zaległości jest sprawdzana na koniec III kwartału 2019  
• brak przesłanek do upadłości 

• SPADEK OBROTÓW – 30%  
• do 50% minimalnego wynagrodzenia + narzuty pracodawcy na ZUS  
• wyliczenie – liczba pracowników x (50% x 2 600,00 PLN) + narzuty pracodawcy na ZUS  

• SPADEK OBROTÓW – 50%  
• do 70% minimalnego wynagrodzenia + narzuty pracodawcy na ZUS 
• wyliczenie – liczba pracowników x (70% x 2 600,00 PLN) + narzuty pracodawcy na ZUS  

• SPADEK OBROTÓW – 80%  
• do 90% minimalnego wynagrodzenia + narzuty pracodawcy na ZUS 
• wyliczenie – liczba pracowników x (90% x 2 600,00 PLN) + narzuty pracodawcy na ZUS 

 

KOMENTARZE 

 
 
 
 

 

1. Okres pobierania dofinansowania – co miesiąc nowy wniosek i co miesiąc wypłata, przyznane maksymalnie na łącznie 3 miesiące z możliwością przedłużenia 
2. Obowiązek utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania i taką samą ilość miesięcy po zakończeniu  
3. Osoby objęte dofinansowaniem zatrudnione na umowy o pracę, pracę tymczasową, pracę nakładczą, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług albo inna praca 

zarobkowa np. dla rolniczej spółdzielni itp. Jeżeli taka umowa podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego (dofinansowaniem nie są objęte umowy o 
dzieło).  

4. Nie można uzyskać dofinansowania, jeśli pracodawca uzyskał pomoc w zakresie tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony 

miejsc pracy. 
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8. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I SAMOZATRUDNIENIE - Art. 15zzc - kategoria wsparcia 2 (aktualizacja w TARCZA 2.0) 
 

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
• Starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać przedsiębiorcy (osoba fizyczna, niezatrudniająca pracowników) dofinansowanie 

w przypadku spadku obrotów wynikających z COVID-19 

• Dofinansowanie w przypadku spadków obrotów o co najmniej 30% (porównanie 2 miesięcy 2020 z analogicznymi 2 miesiącami 
roku 2019)  

• Wartość dofinansowania waha się od 50% do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w zależności od poziomu spadku obrotów 
30%, 50% lub 80%  

• Wsparcie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (z możliwością przedłużenia) - dofinansowanie jest wypłacane co miesiąc 
(konieczność złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności)  

• Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy (właściwy ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej) w terminie 14 dni 
od ogłoszenia naboru  

• UWAGA! Przedsiębiorca musi prowadzić działalność w okresie przyznania dofinansowania i po zakończeniu dofinansowania przez 
taki sam okres 

 

KOMENTARZE  
1. Nie jest jasna właściwość Powiatowego Urzędu Pracy: czy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, czy ze względu na miejsce zamieszkania.  
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9. ŚWIADCZENIE PRZESTOJOWE DLA SAMOZATRUDNIONYCH I ZLECENIOBIORCÓW - Art. 15zq - kategoria wsparcia 2 (aktualizacja w TARCZA 2.0) 
 

• Świadczenie wypłacane, gdy w wyniku COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez:  
o osobę prowadzącą jednoosobową, pozarolniczą działalność 

o zleceniodawcę lub zamawiającego (Firma) oraz nie ma możliwości wykonania/realizacji umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w 
prowadzeniu działalności. 

• Świadczenie otrzymują (osoby uprawnione do jego otrzymania): 
o osoby prowadzące jednoosobową, pozarolniczą działalność (rozpoczęcie koniecznie przed 1 lutego 2020 r. w tym osoby, które zawiesiły działalność po 31.01.2020)  
o osoby wykonujące umowę cywilno-prawną (umowa zawarte przed 1 kwietnia 2020 r.) 

• Wysokość świadczenia wynosi ok. 80% kwoty najniższego wynagrodzenia, czyli ok. 2 080,00 PLN brutto  
• Świadczenie wypłacane jest przez ZUS – na podstawie wniosku złożonego przez 

o osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

o zleceniodawcę/zamawiającego 
  

• Do 3 razy (miesiąc) -  wypłata dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą 
1. Wykazanie się spadkiem obrotów na poziomie minimum 15% w okresie marzec do lutego lub kwiecień do marca (działalności gospodarcze, zleceniodawca, zamawiający). 
2. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19, w 

tym: 
• osób, które korzystają z Ulgi na start 
• osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +) 

3. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli: 
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w 

którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym. 
• Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. 
• Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 
• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

4. Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli: 
• Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT. 
• Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 
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• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 
5. warunki jakie trzeba  spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny - złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie 
6. odwołać się od wydanej decyzji odmownej można - do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się  pisemnie w 

terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. 
 
• Do 3 razy (miesiąc) - wypłata dla osób wykonujących prace na podstawie umów cywilno-prawnych   

1. Ze świadczenia nie skorzystają osoby, które otrzymują przychód wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok. 16 000,00 PLN. – UMOWY CYWILNO-PRAWNE - Twój 
przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

2. Wykazanie się spadkiem obrotów na poziomie minimum 15% w okresie marzec do lutego lub kwiecień do marca (działalności gospodarcze, zleceniodawca, zamawiający). 
3. Wyjątkiem są osoby, które z tytułu wszystkich zawartych umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, osiągnęły wynagrodzenie niższe niż połowa 

minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 299,99 zł i mniej. W tym wypadku takim osobom przysługuje świadczenie, które jest sumą wynagrodzeń wszystkich umów z tego 
poprzedniego miesiąca. Jeśli więc zawarliśmy w marcu cztery umowy, każda o wartości 200 zł, to po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego w kwietniu, możemy liczyć 
na 800 zł. 

4. Warunki jakie trzeba  spełnić, aby skorzystać ze wsparcia po raz kolejny - złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie 
oraz - do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. 

5. Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć nowy wniosek. Wniosek będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się 
ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata  świadczenia. 

6. Odwołać się od wydanej decyzji odmownej można - do sądu (według zasad Kodeksu Postępowania Cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składa się  pisemnie w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji. 

 
KOMENTARZE 

• Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 

• Nie jest jasna właściwość Powiatowego Urzędu Pracy: czy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, czy ze względu na miejsce zamieszkania.  
• Takie świadczenie zwolnione jest z podatku dochodowego, jest wolne od potrąceń i egzekucji. 

• Termin na wniesienie wniosków – nie później niż 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii.  
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• Świadczenie jest wypłacane niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku i złożenia ostatnich wyjasnień - wypłata tylko w formie bezgotówkowej 
(uwaga na cudzoziemców, którzy nie mają kont bankowych). 

• nie można podlegać innym ubezpieczeniom społecznym, niż tym wynikającym z umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że jeśli pracujesz na umowie 
cywilnoprawnej i umowie o pracę jednocześnie, to nie kwalifikujesz się już do otrzymania świadczenia - uprawniony do świadczenia postojowego nie ma 
innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę),  

• ZATEM studenci i wykonawcy (umowy o dzieło) – skorzystają z tej pomocy – gdy spełniają powyższe warunki  
 

• KTO SKŁADA WNIOSEK 
 

o Samozatrudniony podpisuje wniosek 
o Beneficjent podpisuje wniosek  (osoba wykonująca czynności z tytułu umowy cywilno-prawnej – zlecenie, dzieło) za pośrednictwem  

Zleceniodawca lub Zamawiający (Zleceniodawca lub Zamawiający – wystawia ZAŚWIADCZENIE o tym że w firmie jest przestój/spadek obrotów)  
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10. TURYSTYKA - Art. 15k. 1 - kategoria wsparcia 4 
Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie 
przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy 
pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego 
o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.  

2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od 

organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się ̨odbyć impreza turystyczna. 

3. Wartość́vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. 

4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ǫchronie na wypadek 

niewypłacalności organizatora turystyki. 

 

11. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA - Art. 15l. 1 - kategoria wsparcia 4 
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców wstrzymuje się ̨pobieranie: 
• wynagrodzeń́ dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikającymi z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z 
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są ̨określane jako wprost zależne od faktycznego 
przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie, 
• opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383) 
– jeżeli spełniają ̨oni łącznie warunki określone w ust. 2. 
2. Warunkami skorzystania ze wstrzymania poboru wynagrodzeń́ i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są: 
• świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub 
przedmiotami praw pokrewnych; 
• bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy w zakresie, w którym prowadzą działalność pożytku 
publicznego.  
4. Wsparcia finansowego może udzielić  minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczona przez niego państwowa instytucja kultury. 
5. Udzielenie wsparcia następuje w ramach programów ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultu.
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12. ZWOLNIENIA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW - kategoria wsparcia 1 (aktualizacja w TARCZA 2.0) 
 

ZWOLNIENIE Z ZUS  

Ustawa wprowadza także możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składek należnych za okres  
od 1 marca do 31 maja 2020 r. na wniosek: 
 

• płatnika składek, zgłosił do ubezpieczeń społecznych: 
o mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.; - 100% skłądek 

o między 10  a 49 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.; - 50% składek  
o spółdzielnie socjalne bez względu na ilość pracowników 

  

1. zwolnienie z opłacenia  100%  należności za dany miesiąc dotyczy: 

• osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, 

• płatników składek, którzy prowadzili działalność: 
o przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, 
o w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, 
o w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych. 

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych. 
• spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób), 
• duchownych. 

1. zwolnienie z opłacenia  50 % należności za dany miesiąc dotyczy: 

• płatników składek, którzy prowadzili działalność: 
o przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych, 
o w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych, 
o w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych. 

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się  pracowników młodocianych. 
 

  
• płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 

prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.  
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Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące 
dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne 
ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 
lutego 2020 r. 
  

• Wniosek o zwolnienie z opłacania składek musi być złożony w terminie do 30 czerwca 2020 r., w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym 
udostępnionym przez ZUS oraz dokumenty rozliczeniowe.  
 

• Twój przychód z działalności (JDG/samozatrudniony bez osób zgłoszonych do ZUS) w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 
300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r. 

 
• Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. 

Wynika to z regulacji UE. Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start. Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze 
zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa 
w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z 
tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 
• Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +). 

 
• Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wystarczy, że złożysz 
pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
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13. ZUS TARCZA ANTYKRYZYSOWA (bez zmian w TARCZA 2.0)  
 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek - kategoria wsparcia 4 

• Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie 
ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. 

• Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie 
poniesie żadnych kosztów związanych 

• z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. 
 

 

Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne kategoria wsparcia 3 

• Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z tej 
opcji mogą skorzystać także samozatrudnieni. 

• UZASADNIENIE – należy podać WAŻNY POWÓD/INTERES SPOŁECZNY – owszem epidemia COVID-19 jest takim powodem, ale nie zapominajmy dodać dodatkowego 
uzasadnienia, jakim jest utrzymanie zatrudnienia, utrzymanie płynności itp. 

 
  

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. kategoria wsparcia 4 

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za 
okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w 
sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności. 
 
 

Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy kategoria wsparcia 4 

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają zawartą z Zakładem umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, i 
którzy mają trudności w ich realizacji w następstwie COVID-19. Płatnicy Ci będą mogli skorzystać z zawieszenia realizacji umowy na okres 3 miesięcy począwszy od terminu spłaty 
raty bądź terminu płatności odroczonej składki przypadających w miesiącu marcu, kwietniu lub maju 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia 
wielkość przedsiębiorstwa. 
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14. URZĄD SKARBOWY – PODATKI - TARCZA ANTYKRYZYSOWA kategoria wsparcia  4 (aktualizacja w TARCZA 2.0)
 

Odliczenie „wstecz” straty od 
dochodu Przyjęte przez Sejm przepisy, 
przewidują umożliwienie podatnikom 

PIT i CIT odliczenia straty poniesionej 

w 2020 r. od dochodu z działalności 

wykazanego w zeznaniu rocznym za  
2019 r. Odliczenie będzie jednak 
możliwe jedynie do 5 mln zł straty 
i dotyczyć będzie co do zasady  
tylko tych podatników, którzy uzyskają 

w 2020 r. przychody o co najmniej  

50% niższe niż uzyskane w 2019 r. 

 
 

Możliwość odstąpienia 
przez „małych podatników” 
od opłacania zaliczek 
w formie uproszczonej 
Zgodnie z Ustawą tzw. mali 
podatnicy, którzy na 2020 r. 
wybrali uproszczoną formę 
opłacania zaliczek PIT i CIT, 
jeżeli ponoszą negatywne  
konsekwencje ekonomiczne 
pandemii, będą mogli 
zrezygnować w trakcie 
roku podatkowego z tej 
formy wpłacania zaliczek. 

 
 

Zwolnienie ze stosowania tzw. ulgi na złe długi 
dla dłużników 

Pakiet zakłada również zwolnienie z obowiązku 

zwiększania dochodów przez dłużników z powodu 

braku zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od 

dnia upływu terminu płatności, za okresy 

rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik 

poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne 

konsekwencje ekonomiczne pandemii, a jego przychód 

w tym okresie był o co najmniej 50% niższy niż 

w analogicznym okresie poprzedniego roku 

podatkowego. 
 

 
 

Zawieszenie biegu terminów 

procesowych i sądowych bieg 

terminów procesowych i sądowych 

w postępowaniach: sądowych, 

sądowo-administracyjnych, 

egzekucyjnych, karnych i karno-

skarbowych, administracyjnych, 

postępowaniach oraz kontrolach 

prowadzonych na podstawie 

Ordynacji podatkowej i kontrolach 

celno-skarbowych nie 
rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu na okres 
trwania epidemii.  

 

Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie - 
VAT, CIT, PIT oraz inne podatki  
• Dotyczy wszystkich podatków. Nie ma znaczenia, 

od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też 
znaczenia wielkość jego firmy. Z tej opcji mogą 
skorzystać także samozatrudnieni.  

• UZASADNIENIE – należy podać WAŻNY 
POWÓD/INTERES SPOŁECZNY – owszem 
epidemia COVID-19 jest takim powodem, ale nie 
zapominajmy dodać dodatkowego uzasadnienia 
jakim jest utrzymanie zatrudnienia, utrzymanie 
płynności itp. 

• UMORZENIE POŻYCZEK – bez podatku   
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15. URZĄD SKARBOWY  - PODATKI A TARCZA ANTYKRYZYSOWA  kategoria wsparcia 4 

 

Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8, IFT-2R, ORD-U 
i sprawozdań finansowych 

 
Co więcej 27 marca 2020 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 
osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.  
Zgodnie z rozporządzeniem termin na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę tego podatku za 2019 r. został przedłużony dla wszystkich podatników CIT do 31 maja 2020 
r.  

Podatnicy, którzy w roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody zwolnione lub u których co najmniej 80% przychodów stanowiły przychody z działalności pożytku 

publicznego, będą mogli złożyć zeznanie roczne w terminie do 31 lipca 2020 r. 

 
Opublikowany został również projekt rozporządzenia przedłużającego termin do sporządzenia i przesłania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-
U), których termin upływa w okresie od 31 marca do 31 maja 2020 r. – do 5. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a także dla podatników, których rok podatkowy 
zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.;  

informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na 
terytorium RP (IFT-2R) – do końca 5. miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat.  
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został także projekt rozporządzenia o zmianie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej, 

przedłużający m.in. terminy na sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi 

Komisji Nadzoru Finansowego o 2 miesiące. 
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Przesunięcia innych terminów 
 

• w przypadku zaliczek na podatek pobranych przez płatników w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej 
lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a także świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z 
tytułu praw majątkowych obowiązek przekazania pobranych zaliczek na rachunek urzędu skarbowego podlega wykonaniu w terminie do 1 czerwca 2020 r., o ile 
płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;  

• przedłużenie terminu zapłaty tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. na 20 lipca 2020 r. (o ile podatnik 
poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii i uzyskał co najmniej 50% niższe przychody niż za poprzednie miesiące);  

• przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK;  
• przesunięcie terminu na wpisywanie danych firm zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na 

13 lipca 2020 r.;  
• wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r. dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy 

rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.;  
• wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT (z 3 dni do 14 dni);  
• przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;  
• odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;  
• zawieszenie od 31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. terminów dotyczących 

raportowania schematów podatkowych;  
• w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy oraz do dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 3-miesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się o 3 miesiące. 
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16. CUDZOZIEMCY (legalizacja pracy i pobytu  - umowa o prace) – kategoria wsparcia 4 – wg opracowania 
Kancelaria Chakowski i Ciszek  
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17. CUDZOZIEMCY (legalizacja pracy i pobytu - umowa zlecenia) – kategoria wsparcia 4 – wg opracowania 
Kancelaria Chakowski i Ciszek 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28  

 

18. INNE FORMY WSPARCIA  - dla przedsiębiorców (aktualizacja w TARCZA 2.0) 
 

 

18.1. MIKROPOŻYCZKA (5000 zł) z możliwością umorzenia – również dla samozatrudnionych/jednoosobowych działalności gospodarczych 
18.2. POŻYCZKI (ARP/PFR)  - PŁYNNOŚCIOWE ŚRODKI POMOCNICZE - 15 miesięcy karencji w spłacie i możliwość umorzenia – płynność  
18.3. IP BOX 
18.4. ULGA PODATKOWA B+R 
18.5. POLSKA STREFA INWESTYCJI 
18.6. CORONA INVESTMENT INITIATIVE PLUS  I SURE (UE) – informacja od Margareta Przybyła (inicjatywa Mobilnosci Pracy) 
 

Komisja Europejska ogłosiła dwie nowe inicjatywy mające na celu wzmocnienie już wcześniej podjętych działań w walce z pandemią COVID-19 I jej sutkami: 
 
18.6.1.  Pierwszy instrument to program tzw. Corona Investment Initiative plus, który ma zagwarantować pełną mobilizację wszelkich niewykorzystanych środków 

z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Będzie to możliwe dzięki przesuwaniu środków między trzema funduszami polityki spójności, 
między różnymi regionami a także między osiami tematycznymi. 

 Zapewniona zostanie także możliwość ubiegania się o 100 proc. współfinansowania przez UE inwestycji na walkę ze skutkami pandemii w ramach polityki 
spójności w roku obrachunkowym 2020–2021, co umożliwi państwom członkowskim skorzystanie z pełnego finansowania ze UE środków. Pakiet CRII+ 
upraszcza też etapy procedury związane z wdrażaniem programu, stosowaniem instrumentów finansowych i audytem. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_574 
  
18.6.2. Drugi instrument o nazwie SURE i budżecie w wysokości 100 miliardów Euro jest nowym instrumentemt ymczasowego wsparcia do walki z bezrobociem.  
 Państwa członkowie będą mogły zaciągać pożyczki na pokrycie m.in. kosztów związanych z finansowaniem części wynagrodzeń osób pracujących w ramach 

zmniejszonego wymiaru czasu. Fundusz sfinansuje dodatki ze środków publicznych w celu zrekompensowania pracownikom nieprzepracowanych godzin. 
Podobne mechanizmy będzie można zastosować w celu zrekompensowania dochodów utraconych przez osoby samozatrudnione. 

Aby otrzymać wsparcie, kraje będą musiały złożyć odpowiednio niosek o pomoc finansową do Komisji Europejskiej. Na podstawie wniosku i konsultacji z danym 
krajem Komisja odpowiednio ustali warunki pożyczki, w tym jej kwotę, terminy spłaty, oprocentowanie oraz kwestie praktyczne związane z jej udzieleniem.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_572  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_572
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Marta Zięba-Szklarska 

 

  

Podziękowania dla całego Zespołu Inicjatywy 
Mobilności Pracy, zaangażowanego w 
przygotowanie dla Państwa tego materiału.  
Bez Nich nie byłoby tego opracowania: 
  

 

• Dr Marek Benio 
 

• Mec. Marcin Kiełbasa 
 

• Margareta Przybyła 

 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:  
marta.zieba-szklarska@swiatkadr.pl 
Warszawa 17 kwietnia 2020 r. 
Korekta: DajBOOK – Martyna Maroń  -  www.dajbook.pl 
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