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Wstęp. Nota prawna. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi kompleksowy, praktyczny przegląd najważniejszych form wsparcia 
kierowanego do przedsiębiorców w związku z pandemią choroby COVID-19, w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej 2.0, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 
r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Stan prawny na dzień 1 maja  2020r. 

 

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak nie stanowi porady 
prawnej, dotyczącej konkretnej sytuacji. Zawarte w niej dane nie powinny zastąpić 
szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu.  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi zagadnieniami prawnymi 
prosimy o kontakt. 
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I. Ochrona miejsc pracy 
 

Przedsiębiorca oraz inne wskazane w Ustawie podmioty,  u których wystąpił spadek obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z  wnioskiem o wypłatę ze 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie 
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu 
pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.  

Przedsiębiorcy oraz wskazanym podmiotom przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych 
od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych od przyznanych świadczeń, o których mowa powyżej. 

Podstawa prawna: art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Podmioty, którym to przysługuje wskazana pomoc: 

1. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców,  

2. organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
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3. podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 

4. państwowej osobie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 

Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców jest 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, jak również wspólnicy spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Definicja pracownika: 

Pracownik to osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w 
stosunku pracy.  

Przepisy w zakresie wskazanych świadczeń przysługujących na pracownika, stosuje się jednak również 
do: 

osoby zatrudnionej 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, stosuje się przepisy dotyczące zlecania,  

osoba, 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, z wyjątkiem pomocy 
domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

Warunki dla przyznania pomocy: 

1. spadek obrotów  będący wynikiem wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów 
zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19); 

2. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., ( z wyłączeniem 
sytuacji zawarcia przez pracodawcę umowy z ZUS lub otrzymania decyzji urzędu skarbowego 
w zakresie spłaty zadłużenia); 

3. brak istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości pracodawcy. 

Pojęcie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19: 

Przez spadek obrotów gospodarczych oznacza spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym: 

1. 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 którym mowa w ust. 1, w porównaniu do 
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łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 
za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w 
przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, 
lub 

2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca 
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 
kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Przedsiębiorcy oraz wskazanym pomiotom przysługują poniższe rodzaje pomocy: 

1. dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym: 

Pracodawca lub inny wskazany podmiot, w ramach tej formy pomocy,  uprawniony jest do 
wypłaty pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym wynagrodzenia obniżonego nie 
więcej niż o 50%, przy czym wynagrodzenie to nie może być jednak niższe niż w wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.  Przestój ekonomiczny to 
okres niewykonywania pracy przez pracownika pozostającego w gotowości do prac z przyczyn 
niedotyczących pracownika z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie 
wystąpienia COVID-19.  

Tak obniżone wynagrodzenie pracownika jest następnie dofinansowywane ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

2. dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym  wymiarem czasu pracy, 
w następstwie wystąpienia COVID-19: 

Pracodawca lub inny wskazany podmiot, w ramach tej formy pomocy,  uprawniony jest do 
obniżenia wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę 
ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy.   

Wynagrodzenie pracownika dofinansowywane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia (w wysokości po obniżeniu 
wymiaru czasu pracy), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Co oznacza, że 
pracodawca nie ma obowiązku powiadamiania pracownika o zmianie warunków umowy i nie 
jest wymagana jego zgoda na zaproponowane warunki. 
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Pracodawca nie może jednoczesne skorzystać z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia pracownika 
oraz uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy w stosunku do tego samego pracownika. Nie ma 
jednak przeciwskazań by dla niektórych pracowników, pracodawca skorzystał z uprawnienia do 
obniżenia wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym,  zaś w stosunku do 
innych z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy i w obu przypadkach wykorzystał możliwość 
otrzymania dofinansowania na pokrycie wynagrodzenia pracowników we wskazanym zakresie. 

Co także istotne, w przypadku obu form pomocy, wskazane dofinansowanie nie przysługuje do 
wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym został złożony stosowny wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Okres przez który przysługują powyższe świadczenia: 

Świadczenia, z tytułu dofinansowania wynagrodzenia pracowników objętych przestojem 
ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy są wypłacane w okresach przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy i przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, 
przypadających od miesiąca złożenia stosownego wniosku. 

Działania jakie należy podjąć celem skorzystania ze wskazanych form wsparcia: 

1. Zawarcie porozumienia w którym to określone zostaną warunki i tryb wykonywania pracy w 
okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w tym co najmniej 
określone zostaną grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym 
wymiarem czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników, okres, przez 
jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy. Powyższe porozumienie zawiera pracodawca oraz: 

a. organizacja związkową reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z 
dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), z których 
każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

a. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z 
dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - jeżeli u pracodawcy nie działają 
reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% 
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo 

b. zakładowa organizacja związkowa - jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja 
związkowa, albo 

c. przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - 
jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku 
trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu 
COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym 
przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie 
to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników 
uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. 
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2. Przekazanie kopi porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zawarcia porozumienia, 

3. Złożenie wniosku o przyznanie wskazanych świadczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
właściwym dla siedziby pracodawcy, do którego to w szczególności załączyć należy 
Porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy 
oraz wykaz pracowników. 

Forma wniosku: 

Wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy można złożyć: 

1. w formie papierowej lub, 

2. za pomocą formularza elektronicznego poprzez portal  praca.gov.pl. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

1. Rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z pomocy, 

2. Wyłączono zastosowanie art. 13 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
ochroną miejsc pracy, a tym samym  usunięto zakaz wypowiedzenia umowy pracownikowi w 
przypadku skorzystania ze wskazanych form pomocy, w stosunku do pracowników których 
wynagrodzenie podlega dofinansowaniu. 

 

II. Świadczenie postojowe 
Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, oraz wykonującej umowę 
agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, 
przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 
Świadczenie to jest wypłacane w sytuacji, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju 
w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 
gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa 
cywilnoprawną. 

Powyższe świadczenie skierowane jest zatem głównie do osób samozatrudnionych oraz osób, które to 
pracują na podstawie umów cywilnoprawnych i u których to w wyniku epidemii wirusa SARS-CoV-2 
doszło do przestoju w prowadzeniu działalności.  

Podstawa prawna: art. 15zq – 15zza ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Podmioty, którym przysługuje wskazana pomoc: 

Świadczenie postojowe przysługuje: 

1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, lub 
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2. Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do 
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, 

- która to jednocześnie zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i: 

1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2. posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub 

3. jest cudzoziemcem legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Warunki dla przyznania pomocy: 

Świadczenie postojowe przysługuje: 

1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie 
pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i: 

a. nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód 
z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od 
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; 

b. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 
2020 r. 

-z wyjątkiem osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają 
zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i 
usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. 

2. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną jeżeli: 

a.  umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

b. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 
od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 
złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

Dla przyznania świadczenia postojowego jednocześnie konieczne jest: 

1. by w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, 
odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez 
zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, 
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2.  osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarcza lub osoba wykonująca umowę 
cywilnoprawną nie podlegała ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

Wysokość świadczenia postojowego: 

Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego w 2020 r. (2080zł)  nie więcej niż trzykrotnie. 

W przypadku jednak gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. 

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy 
dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze 
zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. (1300zł) nie więcej niż trzykrotnie. 

W przypadku natomiast zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno 
świadczenie postojowe. 

Działania jakie należy podjąć celem uzyskania świadczenia postojowego: 

Ustalenie świadczenia postojowego następuje na wniosek uprawnionej osoby złożony do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, składany 
jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego. 

Elementy wniosku: 

Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego zawiera: 

1. dane osoby uprawnionej:  

a. imię i nazwisko,  

b. numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego albo 
paszportu - w przypadku osób, wykonujących umowy cywilnoprawne, 

c.  numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON w przypadku 
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,  

d. adres do korespondencji w przypadku osób, prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą,  

e. nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób, prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą; 

2. wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w 
kraju instrumentu płatniczego; 
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3. dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany 
jest wniosek: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru - 
numery PESEL i REGON, adres do korespondencji;  

4. oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające: 
przestój w prowadzeniu działalności, uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu 
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej; 

5. inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego; 

6. podpis wnioskodawcy 

Zleceniodawca lub zamawiający do wniosku załącza oświadczenie potwierdzające: 

1. niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu 
przestoju w prowadzeniu działalności, 

2. datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej, 

3. uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego 
niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, 

4. otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega 
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych 
umów cywilnoprawnych; 

5. kopię umów cywilnoprawnych. 

Forma wniosku: 

Wniosek o ustalenie świadczenia postojowego może być złożony: 

1. w formie elektronicznej: 

a. poprzez platformę PUE ZUS,  

b. poprzez platformę PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 

2. w tradycyjnej formie pisemnej: 

a. za pośrednictwem przesyłki pocztowej, 

b. osobiście w placówce ZUS (poprzez pozostawienie przesyłki w specjalnie 
przygotowanej skrzynce na dokumenty ) 

Termin na złożenie wniosku: 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej 
w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 
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Wypłata świadczenia postojowego: 

Świadczenie postojowe jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  niezwłocznie po 
wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Wypłata świadczenia postojowego 
następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony 
w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 
usługach płatniczych. Co również istotne, ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i 
egzekucji. 

Ponowne przyznanie świadczenia postojowego: 

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby 
uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia 
postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty 
świadczenia postojowego. Koniecznym warunkiem dla przyznania kolejnego świadczenia postojowego 
jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we uprzednio złożonym  wniosku nie 
uległa poprawie. 

Świadczenie postojowe, będzie mogłoby być zatem wypłacone ponownie, nie więcej jednak niż trzy 
razy. 

Przysługujące uprawnienia w przypadku odmowy prawa do świadczenia postojowego: 

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od powyższej decyzji o 
odmowie prawa do świadczenia postojowego, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie 
i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. 

Postępowanie w przypadku nienależnego pobrania świadczenia postojowego: 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa 
cywilnego. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie: 

1. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych 
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub 
odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego; 

2. wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Odsetki, naliczane z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, są naliczane od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu. Decyzja 
zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego może zostać wydania nie  
później niż w terminie 5 lat od dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe. Kwota 
nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i 
kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o 
ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna. 

Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty 
odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń 
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społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje - ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia postojowego podlegają 
zwrotowi łącznie z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

1. Uprzednio świadczenie postojowe miało charakter jednorazowy. Obecnie możliwe jest 
uzyskanie powyższego świadczenia ponownie, nie więcej jednak niż trzy razy.  

2. Obecnie zniesiony zostało kryterium zgodnie z którym przychód osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność gospodarczą nie mógł być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 

 

III. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników  
Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 
2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku 
spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przedsiębiorcy mogą zatem 
ubiegać się o przyznanie  dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Podstawa prawna: art. 15zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Podmioty, którym przysługuje wskazana pomoc: 

Pomoc w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, którym to przysługuje status mikro 
przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 

Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców jest 
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, jak również wspólnicy spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Zgodnie z ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców: 

1. mikroprzedsiębiorca - oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
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b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 2 milionów euro; 

2. mały przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 10 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 

3. średni przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch 
ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

a. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

b. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy 
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 
równowartości w złotych 43 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 

Definicja pracownika: 

Za pracownika, na którego to pracodawca może uzyskać wskazane świadczenia uznaje się osobę 
fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy.  

Przepisy w zakresie wskazanych świadczeń przysługujących na pracownika, stosuje się jednak również 
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 stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie 
innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną 
spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: 
emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. 

Warunki dla przyznania dofinansowania: 

1. spadek obrotów będący wynikiem następstwem wystąpienia COVID-19, wynoszący co 
najmniej 30%, 

2. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,  

3. brak istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub 
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 
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4. zapewnienie, że te same koszty prowadzenia działalności nie były i nie będą pokryte z innych 
środków publicznych. 

Pojęcie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19: 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Wysokość dofinansowania: 

Wysokość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne zależna od skali spadku obrotów przedsiębiorcy. 

Dofinasowanie w przypadku spadku obrotów o: 

1. co najmniej 30% - 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; 

2. co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika; 

3. co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 
społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika. 

Działania jakie należy podjąć celem uzyskania dofinansowania: 

Aby uzyskać powyższe dofinansowanie przedsiębiorca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w 
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Treść wniosku: 

Wniosek o przyznanie dofinansowania, musi zawierać oświadczenia przedsiębiorcy o: 
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1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, co najmniej 30%, 
w następstwie wystąpienia COVID-19, 

2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 
ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.; 

4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy; 

5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 

6. wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego 
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

Forma wniosku: 

Wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy można złożyć: 

1. w formie papierowej lub, 

2. za pomocą formularza elektronicznego poprzez portal  Praca.gov.pl. 

 

Okres na jaki przyznane może zostać dofinansowanie: 

Dofinansowanie może być przyznane uprawnionym podmiotom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
przypadające od miesiąca złożenia stosownego wniosku. 

Sposób wypłaty dofinansowania: 

Dofinansowanie jest wypłacane 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. 

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z otrzymaniem dofinansowania: 

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową,  o 
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. 

W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa powyżej, przedsiębiorca zobowiązany jest 
zwrócić dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu 
pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

Uprzednio przedsiębiorca obowiązany był do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych 
umową,  o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 
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na ubezpieczenia społeczne, przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po 
zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Obecnie powyższy wymóg został 
organiczny jedynie do okresu na który przyznane zostało dofinansowanie. 

 

 

IV. Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez 
samozatrudnionych 

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną 
niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Podstawa prawna: art. 15zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Podmioty, którym przysługuje wskazana pomoc: 

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą 
fizyczną, który nie zatrudnia pracowników. 

Warunki dla przyznania dofinansowania: 

1. spadek obrotów będący wynikiem następstwem wystąpienia COVID-19, wynoszący co 
najmniej 30%, 

2. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 
kwartału 2019 r.,  
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3. brak istnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub 
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

4. zapewnienie, że te same koszty prowadzenia działalności nie były i nie będą pokryte z innych 
środków publicznych. 

 

Pojęcie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19  

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 
r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc 
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu 
innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Wysokość dofinansowania: 

Wysokość dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych zależna jest od 
skali spadku obrotów przedsiębiorcy. 

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o: 

1. co najmniej 30% - może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie, 

2. co najmniej 50% - może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie, 

3. co najmniej 80% - może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie. 

Działania jakie należy podjąć celem uzyskania dofinansowania: 

Aby uzyskać powyższe dofinansowanie przedsiębiorca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu 
pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w 
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Treść wniosku: 

Wniosek o przyznanie dofinansowania, musi zawierać oświadczenia przedsiębiorcy o: 

1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, co najmniej 30%, 
w następstwie wystąpienia COVID-19, 

2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 
ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego 
kwartału 2019 r.; 
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4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności; 

5. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

Forma wniosku: 

Wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy można złożyć: 

1. w formie papierowej lub, 

2. za pomocą formularza elektronicznego poprzez portal  Praca.gov.pl. 

Okres na jaki przyznane może zostać dofinansowanie: 

Dofinansowanie może być przyznane uprawnionym podmiotom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 
przypadające od miesiąca złożenia stosownego wniosku. 

Sposób wypłaty dofinansowania: 

Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3, jest wypłacane w okresach miesięcznych. 

Obowiązki przedsiębiorcy w związku z otrzymaniem dofinansowania: 

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który 
przyznane zostało dofinansowanie.  

W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez wskazany powyżej okres, przedsiębiorca 
jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu 
nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

1. Uprzednio dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych było 
wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o 
prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. Obecnie 
usunięty został wymóg przedkładania przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu 
działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

2. Uprzednio przedsiębiorca obowiązany był do u do prowadzenia działalności gospodarczej, 
przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz, po zakończeniu dofinansowania, 
przez okres równy temu okresowi. Obecnie powyższy wymóg został organiczny jedynie do 
okresu na który przyznane zostało dofinansowanie. 

 

V. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić 
ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 
2020 r. 
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Mikroprzedsiębiorca, który to prowadził działalność gospodarcza przed dniem 1 marca 2020r. 
uprawniony jest zatem do uzyskania wsparcia w postaci niskooprocentowanej pożyczki do wysokości 
5000 zł. Co bardzo istotne, pożyczka ta podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, który to 
prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Podstawa prawna: art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 

Podmioty, którym przysługuje wskazana pomoc: 

Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności może otrzymać 

1. mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców,  

2. który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 
mikroprzedsiębiorca - oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

2. 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. 

Warunki udzielanej pożyczki: 

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych 
przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w 
spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Działania jakie należy podjąć celem otrzymania pożyczki: 

Aby otrzymać pożyczkę  mikroprzedsiębiorca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy 
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez 
dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

Forma wniosku: 

Wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy można złożyć: 

1. w formie papierowej lub, 

2. za pomocą formularza elektronicznego poprzez portal  Praca.gov.pl. 

Umorzenie pożyczki na wniosek mikroprzedsiębiorcy: 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że 
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia 
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udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność 
gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

Skutki podatkowe umorzenia pożyczki: 

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

1. Mikroprzedsiębiorca obecnie nie jest już zobowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o 
stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 

2. Uprzednio pożyczka wraz z odsetkami umarzana była na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod 
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie 
zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu 
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Obecnie  pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 
mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie 
prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

3. Obecnie, bezpośrednio w ustawie wskazane zostało, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki na 
zasadach, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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VI. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne 
 

Dla określonej grupy płatników składek, przewidziana została  możliwość zwolnienia z obowiązku 
opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 
31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. 

Podstawa prawna: art. 31zo – 31zy  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Podmioty, którym przysługuje wskazana pomoc oraz zakres zwolnienia ze składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Uprawnienie do zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje: 

1. Płatnikowi składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 
2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 
2020 r. 

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

Zakres zwolnienia: nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za 
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten okres, 

2. Płatnikowi składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 
2020 r., 

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 
2020 r. 

- zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

Zakres zwolnienia: nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych 
za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty 
należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. 
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3. Płatnikowi składek będącego spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek 
przed dniem 1 kwietnia 2020 r., 

Zakres zwolnienia: nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za 
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r" wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten okres. 

4. Płatnikowi składek będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w 
art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która 
to opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w 
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w 2020 r. 

Zakres zwolnienia: nieopłacone należności z tytułu składek na jego obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. 

5. duchownemu będącemu płatnikiem składek. 

Zakres zwolnienia: nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na 
ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. 
do dnia 31 maja 2020 r. 

Zwolnienie z tytułu opłaconych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r.: 

Co do zasady przedmiotowe zwolnienie obejmuje jedynie nieopłacone należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Zgodnie jednak z art.  113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w 
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2: 

Zwalnia się również z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji 
rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone 
należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Działania jakie należy podjąć celem uzyskania zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne: 

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za okres od dnia 
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Treść wniosku: 
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Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 

1. dane płatnika składek: 

a. imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

b. numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego 
z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

c. adres do korespondencji; 

2. oświadczenie płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której 
mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest 
składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w 2020 r.; 

3. inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 

4. podpis wnioskodawcy. 

Forma wniosku: 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony 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 Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Wniosek o zwolnienie może być zatem złożony: 

1. w formie elektronicznej: 

a. poprzez platformę PUE ZUS,  

b. poprzez platformę PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl, 

2. w tradycyjnej formie pisemnej: 

a. za pośrednictwem przesyłki pocztowej, 

b. osobiście w placówce ZUS (poprzez pozostawienie przesyłki w specjalnie 
przygotowanej skrzynce na dokumenty ) 

Termin w którym to dochodzi do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu wskazanych 
składek: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu wskazanych  
składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych 
raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania 
składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania - w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany 
we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. 
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Forma rozstrzygnięcia w zakresie zwolnienia z nieopłaconych należności na ubezpieczenie społeczne: 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania 
należności z tytułu składek. Zwolnienie z obowiązku opłacenia wskazanych należności nie wymaga 
zatem wydania decyzji  w tym zakresie. 

Natomiast odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu przedmiotowych składek 
następuje w drodze decyzji. 

Przysługujące uprawnienia w przypadku odmowy zwolnienia z nieopłaconych należności na 
ubezpieczenie społeczne: 

Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu wskazanych składek, 
płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do 
wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Skutki podatkowe zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu wskazanych składek: 

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu wskazanych składek, nie 
stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Główne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy 1.0: 

1. Rozszerzony został katalog podmiotów, którzy są uprawnieni do uzyskania zwolnienia z 
obowiązku opłacania należności z tytułu wskazanych składek o spółdzielnie socjalne oraz o 
przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Obecnie powyższa forma wsparcia 
przysługuje również i płatnikom składek zatrudniającym od 10 do 49 pracowników, z tym 
zastrzeżeniem, że płatnicy ci będą uprawnieni do uzyskania zwolnienia w wysokości 50% 
łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za 
dany miesiąc.  

2. Wprowadzone zostało uprawnienie do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu 
także i opłaconych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. 

3. Dotychczas płatnicy składek wnioskować mogli o przedmiotowe zwolnienie, jeśli działalność 
gospodarczą prowadzili przed dniem 1 lutego 2020 roku. Obecnie z powyższego zwolnienia 
mogą skorzystać także i powyżsi przedsiębiorcy, który rozpoczęli działalność gospodarczą  w 
miesiącu lutym i marcu, tj. przed 1 kwietnia 2020 roku.  

 


