SŁOWO OD AUTORA
W drugim poradniku przedstawiamy analizę kolejnych rozwiązań przyjętych w tzw. Tarczy
Antykryzysowej 2.0 wprowadzających formy pomocy dla przedsiębiorców.
W naszym opracowaniu skupimy się zarówno na nowych instrumentach, które nie znalazły
się w Tarczy 1.0 jak i zwrócimy uwagę na zmiany w funkcjonujących już narzędziach
dotyczących walki z kryzysem.
Zwrócimy również uwagę na najczęściej pojawiające się problemy i zagadnienia związane
rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w dotychczasowym pakiecie pomocowym.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
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MODUŁ IV NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Najczęściej zadawane pytania (str. 57-59)
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1.

WSPARCIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE
PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A

CEL POMOCY

Celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym
COVID-19 poprzez zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy
następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków
ekonomicznych dla przedsiębiorców.
Więcej szczegółów o oferowanych produktach znajduje się na stronie internetowej
https://www.arp.pl

DLA KOGO POMOC?

Przedsiębiorcy, którzy z związku z w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii znaleźli się̨ w trudnej sytuacji finansowej
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1. WSPARCIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE
PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A CD
WAŻNE:

Trudna sytuacja finansowa definiowana jest jako spadek obrotów przedsiębiorcy w
następstwie COVID – 19. Z kolei definicja spadku obrotów znajduje się w ustawie z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0

KTO NIE SKORZYSTA ZE WSPARCIA?

▪ przedsiębiorcy, których trudna sytuacja gospodarcza nie wynika z wystąpieniem pandemii
wirusa COVID – 19,
▪ wobec których ogłoszono upadłość, oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało
postępowanie restrukturyzacyjne.
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1. WSPARCIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE
PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A CD
FORMY WSPARCIA:
▪
▪
▪
▪
▪

pożyczki
gwarancje
poręczenia
leasing
inne instrumenty związane z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na
warunkach rynkowych.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie
przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE JEST WSPARCIE:

Umowy wsparcia zawierane będą na zasadach komercyjnych, przy czym warunki jak i sama
procedura udzielenia wsparcia ma być dużo prostsza i udzielana na preferencyjnych
warunkach.
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1. WSPARCIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE
PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A CD
TERMIN UDZIELENIE WSPARCIA:

▪ wsparcie udzielane będzie w sposób sukcesywny, przez wypłatę poszczególnych transz
pożyczki lub innych form finansowania, mając na względzie cel ustawy.
▪ adekwatnie do celu wsparcia będzie ono udzielane w całości np. przy zawarciu umowy
leasingu lub innej umowy, która wymaga przekazania finansowania w całości, lub gdy jest
to uzasadnione okolicznościami jego udzielenia.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

▪ w celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa wniosek do ARP S.A
▪ złożenie wniosku, wezwanie do uzupełnienie braków formalnych wniosku, samo
uzupełnienie wniosku oraz inne czynności w toku postępowania związanego z udzieleniem
wsparcia, z wyjątkiem zawarcia umowy mogą być prowadzone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych
środków łączności, mając na względzie interes strony oraz konieczność sprawnego
prowadzenia postępowania.
▪ wniosek o udzielenie wsparcia powinien być rozpatrzony niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, jednak ARP S.A. ma prawo do przedłużenia okresu procedury ze względu
na ilość złożonych wniosków
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1. WSPARCIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE
PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A CD
CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK DO ARP S.A

▪ wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie internetowej ARP S.A wraz z wszelkimi
objaśnienia,
▪ wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przedsiębiorca składa o oświadczenie
potwierdzające trudną sytuację finansową.
Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń!

UWAGA!

Instytucja celem weryfikacji prawdziwości przedstawionych przez przedsiębiorcę danych jest
uprawniona do pozyskiwania danych od organów administracji publicznej w szczególności
organów administracji skarbowej celem potwierdzenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy.
▪ do wniosku dołącza informację zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę
działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej,
▪ we wniosku przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję danych
dotyczących jego sytuacji finansowej
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1. WSPARCIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE
PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A CD
CEL WSPARCIA FINANSOWEGO
▪
▪

cel finansowania jest wskazywany w zawartej umowie
przedsiębiorca nie uzyska finansowania na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec
podmiotów dominujących i zależnych

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY
▪
▪
▪

umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków
umowy z beneficjentem,
W okresie epidemii, zagrożenia epidemicznego oraz jednego miesiąca po jego ustaniu
dopuszczalne jest zawarcie umowy również w formie dokumentowej,
umowa wsparcia zawierana pod warunkiem ustanowienia przez
beneficjenta/przedsiębiorca zabezpieczenia w ustalonej formie.
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1. WSPARCIA FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW UDZIELANE
PRZEZ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A CD
TREŚĆ UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA
Umowa wsparcia określa w szczególności:
▪ strony umowy, przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia;
▪ zasady oraz terminy przekazywania udzielonego wsparcia;
▪ zasady i terminy zwrotu wsparcia;
▪ uprawnienia ARP S.A w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki
przedsiębiorcy dotyczące raportowania o swojej sytuacji finansowej
▪ formy zabezpieczenia umowy;
▪ zasady raportowania z wykorzystania wsparcia;
▪ zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
▪ warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
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2. WSPARCIA FINANSOWE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)
CZYLI TZW. TARCZA FINANSOWA
▪
▪
▪
▪

Tarcza Finansowa to program wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej
Program realizowany będzie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Program polegał będzie na wypłacie częściowo bezzwrotnych subwencji
Szczegóły programu i warunki zostaną ogłoszone po udzieleniu zgody na uruchomienie
programu przez Komisje Europejską.

JAK TYLKO BĘDĄ ZNANE SZCZEGÓŁY PROGRAMU ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE
W KOLEJNYM OPRACOWANIU!
DLA KOGO POMOC?

▪ mikroprzedsiębiorcy zatrudniający co najmniej jednego pracownika
▪ mali, średni i duzi przedsiębiorcy

WYSOKOŚĆ WSPARCIA

▪ W zależności od kategorii podmiotu (wielkości firmy) szczegółowo określone są warunki,
które trzeba spełnić, by uzyskać pomoc.
▪ Określone są też cele, na jakie mogą być przeznaczone uzyskane w ramach Tarczy
Finansowej
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2. WSPARCIA FINANSOWE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)
CZYLI TZW. TARCZA FINANSOWA CD
CO ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

▪ z Tarczy Finansowej dla mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można skorzystać
pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków
▪ z Tarczy Finansowej dla dużych firm będzie można skorzystać za pośrednictwem
specjalnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie PFR.
Wstępny wniosek zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej PFR

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=u2srDZym6EGe8cA1VyvQDh6GoHhj6N
ZFgOHuQPhY-_dUOTEwTDA0NU5JWFBBMkVSTEE3NTQzMEUxVy4u
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2. WSPARCIA FINANSOWE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)
CZYLI TZW. TARCZA FINANSOWA CD
ZAŁOŻENIA PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PRZEDSIĘBIORCÓW

Tarcza finansowa dla mikrofirm
▪
▪
▪

dla firm zatrudniających od jednego do dziesięciu pracowników,
zapewnia im finansowanie w postaci prostych, nieoprocentowanych pożyczek
preferencyjnych obsługiwanych przez banki,
instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu
Rozwoju, przeznaczone na:
1. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem
przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni
innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
2. dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na
przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
3. rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na
płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem
przedsiębiorstwa;
4. zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.
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2. WSPARCIA FINANSOWE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)
CZYLI TZW. TARCZA FINANSOWA CD
ZAŁOŻENIA PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
PRZEDSIĘBIORCÓW
Tarcza finansowa dla mikrofirm

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania
finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie
automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np.
banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

▪ adresowana jest do firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników,
▪ finansowanie w postaci prostych, nieoprocentowanych pożyczek preferencyjnych
obsługiwanych przez banki,
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2. WSPARCIA FINANSOWE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)
CZYLI TZW. TARCZA FINANSOWA CD
ZAŁOŻENIA PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
PRZEDSIĘBIORCÓW
Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm

▪ instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju,
przeznaczone na:
1. pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem
przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni
innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);
2. dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na
przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;
3. rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na
płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem
przedsiębiorstwa;
4. zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji Podobnie jak w
przypadku mikrofirm, szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania
Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

str. 17

2. WSPARCIA FINANSOWE Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU (PFR)
CZYLI TZW. TARCZA FINANSOWA CD
ZAŁOŻENIA PROGRAMU NA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
PRZEDSIĘBIORCÓW
Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm
Także w odniesieniu do tej grupy podmiotów Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie
możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania
wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za
pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń
składanych przez Beneficjenta Programu.
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3. ZMIANY W UMOWACH POŻYCZEK NA UTWORZENIA MIEJSC
PRACY TZW. WSPARCIE NA STARCIE
KTO SKORZYSTA Z POMOCY?

Podmiot, któremu udzielono pożyczki, o której mowa w art. 61e pkt 1, 1a lub 2 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tzw. wsparcie w starcie).

NA CZYM POLEGA POMOC?

Beneficjenci, którzy otrzymali pożyczkę mogą złożyć wniosek do pośrednika finansowego, z
którym zawarł umowę pożyczki, o zmianę następujących warunków tej umowy:
▪ zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż̇ 6 miesięcy, przy
jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty udzielonej pożyczki;
▪ wydłużenie karencji o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy okres, w przypadku, gdy
pożyczkobiorca nie rozpoczął spłaty rat kapitałowo-odsetkowych;
▪ wydłużenie okresu spłaty o dodatkowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy okres
▪ obniżenie oprocentowania spłaty pożyczki do 0% w skali roku, na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy.
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3. ZMIANY W UMOWACH POŻYCZEK NA UTWORZENIA MIEJSC
PRACY TZW. WSPARCIE NA STARCIE CD
Ponadto, beneficjent może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o zgodę na:
▪ zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy,
obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął działalność gospodarczą z
wykorzystaniem środków pożyczki,
lub
▪ nieutrzymanie zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy przed upływem okresu 36
miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na tym stanowisku
pracy pracownika,
▪ podmiot, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do pośrednika finansowego wniosek o
zgodę na zakończenie działalności gospodarczej lub zgodę na likwidację stanowiska pracy
przed upływem 36 miesięcy, obliczonych od pierwszego miesiąca, w którym podjął
działalność gospodarczą lub od pierwszego miesiąca, w którym zatrudnił na utworzonym
stanowisku pracy pracownika, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji określonych w
art. 61o ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. We wniosku pożyczkobiorca podaje powód, który uniemożliwia dalsze
prowadzenie działalności gospodarczej lub utrzymanie stanowiska pracy.

NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY.
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3. ZMIANY W UMOWACH POŻYCZEK NA UTWORZENIA MIEJSC
PRACY TZW. WSPARCIE NA STARCIE CD
TREŚĆ WNIOSKU

▪ pomoc udzielana jest na wniosek,
▪ we wniosku pożyczkobiorca podaje powód oraz planowany okres trwania zawieszenia lub
niezatrudniania pracownika na utworzonym stanowisku pracy,

KONSEKWENCJE SKORZYSTANIA Z POMOCY

▪ W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej lub niezatrudniania
pracownika na utworzonym stanowisku pracy – wstrzymane są terminy prowadzenia
działalności gospodarczej lub zatrudnienia na utworzonym stanowisku pracy, o których
mowa w art. 61o ust. 1, 1a lub 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
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3. ZMIANY W UMOWACH POŻYCZEK NA UTWORZENIA MIEJSC
PRACY TZW. WSPARCIE NA STARCIE CD
ZMIANA UMOWY

▪ pośrednik finansowy dokonuje zmiany warunków umowy pożyczki w przypadku gdy
według jego oceny pożyczkobiorca uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19
spowodowała dla pożyczkobiorcy negatywne konsekwencje ekonomiczne lub powoduje
ryzyko wystąpienia takich konsekwencji w przyszłości.,
▪ zmiana warunków umowy pożyczki może spowodować wydłużenie okresu karencji lub
spłaty pożyczki.
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4. MODYFIKACJE UMÓW KREDYTOWYCH
▪
▪

poprzednie regulacje tarcza 1.0 dopuszczały możliwość modyfikacji umów przez
mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,
nowe regulacje pozwalają renegocjować umowy kredytów bankowych przez
wszystkich przedsiębiorców.
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5. POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
POPRZEDNIE REGULACJE:

▪ z tej formy pomocy mógł skorzystać jedynie mikroprzedsiębiorca zatrudniający
pracowników,
▪ wniosek kierowano do Starosty (PUP) o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy,
▪ pożyczka mogła zostać umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca utrzymał
zatrudnienie w terminie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

CO SIĘ ZMIENIŁO?

▪ Tarcza 2.0. daje możliwość otrzymania pożyczki z Funduszu Pracy również przez
mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników,
▪ istnieje możliwość umorzenia pożyczek udzielonych zarówno przed wejściem w życie
nowelizacji oraz nowych pożyczek – warunkiem tym jest prowadzenie działalności
gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

UWAGA!

Umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu rozpoznawanego na potrzeby podatków CIT i PIT
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6. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – CO SIĘ ZMIENIŁO?
POPRZEDNIE REGULACJE

▪ świadczenie postojowe przysługiwało jednokrotnie,
▪ świadczenie przysługiwało osobom prowadzącym jednoosobową działalność
gospodarczą, które w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły
przychód nieprzekraczający 15 681 zł,
▪ osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. freelancerom),
którzy zawarli umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 r., których wynagrodzenie z
umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 1300 zł albo których zleceniodawca nie
otrzymał pomocy Państwa na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.
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6. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – CO SIĘ ZMIENIŁO? CD
CO SIĘ ZMIENIŁO?

▪ rozszerzona tarcza przewiduje możliwość ponownego otrzymania świadczenia
postojowego – nie więcej niż trzykrotnie,
▪ świadczenie postojowe może otrzymać osoba prowadząca pozarolniczą działalność
gospodarczą zarówno prowadząca ją jednoosobowe jak i zatrudniająca pracowników jak i
osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne,
▪ Rada ministrów w drodze rozporządzenia będzie mogła zadecydować o kolejnych
wypłatach świadczenie postojowego,
▪ wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż
w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego,
▪ zniesiono limit przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie dla
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w wysokości 15 681 zł (dla
wniosków składanych od 1 kwietnia 2020 r.),
▪ świadczenie przysługuje osobom wykonującym pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych zawartych przed 1 kwietnia 2020 r. (dla wniosków składanych od 1
kwietnia 2020 r.).
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CDPOSIEDZENIA
ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH.
AKTUALNE WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO:
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osoba, która prowadziła
pozarolniczą
działalność
▪ Spec ustawa
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o
świadczenie
walnego zgromadzenia i nie później niż na 4 dni przed dniem odbycia walnegopostojowe
był
o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten
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▪ miesiąc;
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podejmować w trybie pisemnym lub na odległość.
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7. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS – CO SIĘ ZMIENIŁO?
POPRZEDNIE REGULACJE

▪ ze zwolnienia skorzystać mogły dotychczas wyłącznie zgłoszeni jako płatnicy składek na
dzień 1 lutego 2020 r.: przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenie mniej niż 10 osób,
▪ samozatrudnieni, pod warunkiem osiągnęli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku niższy niż 15 681 zł.

CO SIĘ ZMIENIŁO?

▪ rozszerzono krąg uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy o przedsiębiorców
którzy zgłosili się do ZUS jako płatnicy składek od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.
(szczegóły poniżej),
▪ płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych mogą być zwolnieni z
obowiązku zapłaty w wysokości 50 % łącznej kwoty składek (szczegóły poniżej),
▪ do liczby pracowników określanej na potrzeby uzyskania zwolnienia z obowiązku
opłacania składek nie wlicza się pracowników młodocianych.
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7. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS – CO SIĘ ZMIENIŁO? CD
UWAGA! CO SIĘ STANIE, GDY OPŁACIMY JUŻ SKŁADKI ZA MARZEC?

Tarcza 2.0. przewiduje, iż ze zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy opłacili
składkę za marzec - opłacona składka zostanie zwrócona

DLA KOGO POMOC?

Zwolniony z opłacenia składek w całości może zostać przedsiębiorca, który był zgłoszony
jako płatnik składek i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych:
▪ przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.
▪ w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020r.
▪ w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020r.
Zwolniony z opłacenia składek w całości może zostać osoba samozatrudniona, która: w
pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, osiągnęła przychód nie
wyższy niż 15 681 zł i rozpoczęła działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.
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7. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS – CO SIĘ ZMIENIŁO? CD
DLA KOGO POMOC?

Zwolniony z opłacania składek w wysokości 50 % łącznej kwoty nieopłaconych składek może
zostać przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek i zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej od 10 do 49 ubezpieczonych:
▪ przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
▪ w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
▪ w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia
2020 r.,
▪ zwolniona opłacenia składek w całości może zostać spółdzielnia socjalna, która na dzień
1 kwietnia 2020 r. była zgłoszona jako płatnik składek.
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7. ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS – CO SIĘ ZMIENIŁO? CD
TZW. ULGA NA START CZY PRZYSŁUGUJE MI ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA
SKŁADEK ZUS
▪

▪

▪

w przypadku zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu
składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., art. 31zo ust.2 wskazuje, że ze zwolnienia
mogą skorzystać płatnicy składek, którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą
działalność i 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,
w powyższej sytuacji nie może skorzystać ze zwolnienia opłacenia nieopłaconych
należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., natomiast dopuszczalne
jest skorzystania ze świadczenia postojowego.

WAŻNE!

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w
ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG +).
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8. BRAK ODSETEK ZA ZWŁOKĘ W PRZYPADKU ZALEGŁOŚCI W
PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS
NOWE ROZWIĄZANIE

▪ dłużnik może złożyć wniosek do ZUS dotyczący odstąpienia od pobierania odsetek za
zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia
2019 r,
▪ odstąpienie od pobierania odsetek musi mieć uzasadnienie gospodarcze tj. wynikać z
negatywnych następstw dla przedsiębiorcy związanych z wystąpieniem COVID-19.

DLA KOGO POMOC?

▪ płatnicy zalegający z zapłatą składek ZUS.

CO ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

▪ wniosek złożony w formie tradycyjnej,
▪ wniosek złożony w formie elektronicznej lub poprzez PUE – ZUS,
▪ wniosek należy złożyć w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,
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9. PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWE – KORZYŚCI Z NOWYCH
REGULACJI
NOWE REGULACJE:

Zawieszeniu ulegają obowiązki:
▪ odbycia badań psychologicznych przez kierowcę przedsiębiorcy co do skierowania
kierowców na badania lekarskie i psychologiczne;
▪ zatrudnienia kierowcy przez przedsiębiorcę jedynie jeśli ukończył on szkolenia okresowe
odbycia przez kierowcę co 5 lat szkolenia okresowego na pojazd, którym wykonuje
przewóz drogowy;
▪ posiadania przez kierowcę odpowiedniego wpisu w prawie jazdy odbycia badań
lekarskich przez kierowcę.

W okresie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego wyżej wymienione
obowiązki nie będą egzekwowane.
Przedsiębiorcy oraz kierowcy powinni wykonać zawieszone obowiązki w terminie nie
dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania odpowiednio stanu epidemii bądź stanu zagrożenia
epidemicznego.
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10. SZKOLENIA BHP
Nowe regulacje Tarczy 2.0 dopuszczają przeprowadzenie zdalnego szkolenia BHP z
zastrzeżeniem określonych wyjątków:
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się
przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.
Możliwość przeprowadzenia szkoleń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
nie dotyczy instruktażu stanowiskowego:
▪ pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
▪ pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie
czynników niebezpiecznych pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa
powyżej;
▪ ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę
studencką.
Terminy szkoleń okresowych BHP przypadające w czasie stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, zostają wydłużone do
60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii.
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11. WYDŁUŻENIE TERMINU ZWROTU WYNAGRODZENIA PRZEZ
WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW CZYLI CO Z WPŁACONYM
ZADATKIEM, ZALICZKĄ?
DLA KOGO POMOC?

Dłuższy termin na zwrot wynagrodzenia mają:
▪ przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym
z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni, imprezy targowe, na szkolenia, konferencje
lub egzaminy,
▪ przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub
organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

NA CZYM POLEGA POMOC?

▪ obowiązek zwrotu wynagrodzenia zapłaconego w ramach wykonania umów rozwiązanych
w związku z negatywnymi skutkami COVID-19 w terminie 180 dni od dnia skutecznego
rozwiązania umowy.
Powyższy przepis jest istotny z punktu widzenia osób, które uiściły już w całości czy w części
wynagrodzenia na zaplanowane wycieczki turystyczne, imprezy okolicznościowe (w tym
wesela).
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1.

WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZGŁOSZENIE UPADŁOŚCI PRZEZ
PRZEDSIĘBIORCĘ

Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika nie rozpoczyna biegu a
rozpoczęty zostaje z mocy prawa przerwany, w przypadku gdy:
▪ podstawa do zgłoszenia wniosku powstała w czasie stanu epidemii bądź stanu zagrożenia
epidemicznego;
▪ stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19;
▪ jeśli stan niewypłacalności powstał w okresie obowiązywania jednego z wyżej
wymienionych stanów, domniemywa się, że powstał on z powodu COVID-19.
Termin ten biegnie na nowo po upływie powyżej wskazanego okresu.

UWAGA!

Terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony nie biorąc pod
uwagę przepisów szczególnych związanych z COVID-19
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2. DORĘCZANIA LISTÓW REJESTROWYCH – ZMIANY W PRZEPISACH
NOWE REGULACJE:

Dopuszczono możliwość doręczeń przez Pocztę Polską przesyłek rejestrowanych
bezpośrednio do skrzynek oddawczych w okresie: stanu nadzwyczajnego bądź stanu
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – jest to niezależne od woli adresata.

WPROWADZONE WYJĄTKI:

Zmienione przepisy nie dotyczy przesyłek rejestrowanych nadawanych przez:
▪ sądy;
▪ trybunały;
▪ prokuratury;
▪ organy ścigania;
▪ Komorników.
Doręczenie przesyłek od nadawców wskazanych powyżej wymaga pokwitowania odbiorcy.
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3. PRZESYŁANIE PRZESYŁEK POCZTOWYCH PRZY
WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
TZW. PRZESYŁKA HYBRYDOWA
▪ Poczta Polska do dnia 30 września 2020 r. będzie oferować tzw. przesyłkę hybrydową, tj.
przesyłki poleconą doręczoną za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
▪ Usługa ta jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne,
▪ Usługa dotyczy przesyłek poleconych, przesyłek poleconych z potwierdzeniem odbioru
oraz pokwitowaniem odbioru elektronicznym potwierdzeniem odbioru,
▪ Poczta Polska wykona elektroniczną kopię (skan) przesyłki, a następnie doręczy ten skan
na adres elektronicznej skrzynki odbiorczej adresata datą doręczenia przesyłki jest dzień
zapoznania się odbiorcy z dokumentem na elektronicznej skrzynce odbiorczej,
▪ W przypadku braku odbioru korespondencji doręczenie uznaje się za skuteczne po
upływie 14 dni od zamieszczenia dokumentu elektronicznego na skrzynce odbiorczej
adresata,
▪ Dokument elektroniczny (skan) dostarczony na elektroniczną skrzynkę odbiorczą ma moc
równą mocy dokumentu w postaci papierowej.
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3. PRZESYŁANIE PRZESYŁEK POCZTOWYCH PRZY
WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
TZW. PRZESYŁKA HYBRYDOWA CD
WYJĄTKI:

Z usługi przesyłki hybrydowej nie można skorzystać w przypadku korespondencji wysyłanej
do oraz odbieranej od:
▪ sądów;
▪ trybunałów;
▪ prokuratury;
▪ organów ścigania;
▪ komorników.

WAŻNE!

Niezbędna jest zgoda adresata na doręczenie oraz przetworzenie przesyłki oraz
upoważnienie operatora pocztowego do odbioru i przetworzenia przesyłki.
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4. NIEODEBRANE PRZESYŁKI POCZTOWE – ZMIANA W PRZEPISACH
Poczta Polska w okresie stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego nie będzie
zwracała nadawcy przesyłki pocztowej, której w okresie trwania tych stanów nie mogła
doręczyć adresatowi w okresie trwania wyżej wymienionych stanów oraz 14 dni od dnia ich
odwołania Poczta Polska wyda przesyłkę adresatowi.

WYJĄTKI:

Powyższe nie dotyczy przesyłek nadanych do oraz przez:
▪ sądy;
▪ trybunały;
▪ prokuratury;
▪ organy ścigania;
▪ komorników,
Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez Pocztą
Polską, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z
informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych
stanów.
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4. NIEODEBRANE PRZESYŁKI POCZTOWE – ZMIANA W PRZEPISACH
CD
WYJĄTKI:

Powyższe nie dotyczy:
▪ pism nadanych do oraz przez: sądy, trybunały, prokuraturę, organy ścigania i komorników,
▪ sprzeciwu przeciwko wpisowi domeny służącej do oferowania gier hazardowych do
rejestru,
▪ pism w sprawach, przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń
skarbowych,
▪ pism w sprawach kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań
podatkowych jeśli te kontrole lub postępowania wiążą się z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

str. 42

5. OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO – ODROCZENIE PŁATNOŚCI
▪ przypadku gdy termin wniesienia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności została rozłożona na raty lub odroczona na wniosek
złożony przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a nowy termin płatności upływa przed dniem 30
czerwca 2020 r., opłatę wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,
▪ minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, nowy termin
wniesienia opłaty, przy czym nie będzie on późniejszy niż 31 grudnia 2020 r.
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6. CUDZOZIEMCY – NOWE REGULACJE W ZAKRESIE POBYTU I
WYKONYWANIA PRACY
DLA KOGO POMOC?

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski od dnia 13 marca 2020 r.

NOWE REGULACJE:

Przedłuża się prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski do 30 dnia od dnia odwołania
odpowiednio stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności od tego,
który z tych stanów został odwołany jako ostatni, na podstawie:
▪ wizy Schengen;
▪ wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
▪ dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen tzw. ruchu
▪ bezwizowego;
▪ wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie UE, niebędące
▪ państwem obszaru Schengen, jeśli zgodnie z przepisami prawa UE uprawnia ona do
▪ pobytu na terytorium Polski,
Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski na podstawie wskazanych powyżej
dokumentów są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu
uznawanego za legalny, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na
pracę sezonową.
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6. CUDZOZIEMCY – NOWE REGULACJE W ZAKRESIE POBYTU I
WYKONYWANIA PRACY CD
O CZYM JESZCZE NALEŻY PAMIĘTAĆ?
▪

▪

▪

jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po
dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka upływa w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem COVID - 19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni,
ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności
upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do
30 dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
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7. DOSTĘP DO DANYCH Z REJESTRU PESEL I DOWODÓW
OSOBISTYCH – ZŁAGODZENIE REGULACJI
NOWE REGULACJE:
▪

W celu uzyskania dostępu do danych z rejestru PESEL lub danych z rejestru Dowodów
Osobistych w trybie transmisji danych, w celu weryfikacji posiadanych danych wystarczy
wykazać interes faktyczny nie jest konieczne wykazywanie interesu prawnego tj.
wskazanie konkretnych przepisów prawa (tak dotychczas).

DLA KOGO POMOC?

Podmioty, w tym przedsiębiorcy oraz organy administracji, które:
▪ posiadają interes faktyczny w weryfikacji danych z rejestrów;
▪ posiadają odpowiednie urządzenia, systemy teleinformatyczne oraz środki techniczne

CO NALEŻY ZROBIĆ?

▪ złożenie wniosku,
▪ wydanie decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych wydawana jest na podstawie
wniosku.
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8. ZMIANY W POSTĘPOWANIACH
W okresie trwania stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego usprawiedliwienie
nieobecności przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia
lekarza sądowego.
Poszerzono zakres tzw. spraw pilnych rozpoznawanych przez sądy pomimo zawieszenia
terminów procesowych zaliczono sprawy:
▪ rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego;
▪ nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie zajmującego
mieszkanie, który swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie,
czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie;
Nowe regulacje przewidują również zawieszenie lub wstrzymanie biegu terminów
dotyczących kontroli i inspekcji oraz postępowań administracyjnych prowadzonych na
podstawie przepisów ustawy prawo farmaceutyczne i przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii.
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1. ELASTYCZNY CZAS PRACY (PATRZ. S. 5 PORADNIKA TARCZA 1.0) •
▪ nieprzerwany odpoczynek dobowy skrócony z minimum 11 do minimum 8 godzin, a
tygodniowy z minimum 35 do minimum 32 godzin,
▪ możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,
▪ dopuszczającego przedłużenie dobowego czasu pracy do 12 godzin,
▪ możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia
pracowników niż wynikające z umów o pracę w okresie i zakresie wskazanych w takim
porozumieniu.

KOGO DOTYCZĄ NOWE ROZWIĄZANIA?

▪ pracodawcy dotknięci konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, u których
nastąpił spadek obrotów gospodarczych, na zasadach szczegółowo określonych w
Ustawie,
▪ w przypadku zmiany warunków zatrudnienia na mniej korzystne - tylko pracodawcy
nieobjęci układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż 20 pracowników.
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2. REDUKCJA ZATRUDNIENIA ORAZ DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
AKTUALNE REGULACJE ZAWARTE W TARCZACH ANTYKRYZYSOWYCH

▪ możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników objętych przestojem o maksymalnie
50%, przy czym nie niżej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia,
▪ dofinansowanie pensji pracowników w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia oraz
zapewnienie środków na opłacenie składek ZUS,
▪ możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika o maksymalnie 20% do
maksymalnie 0,5 etatu (przy czym wynagrodzenie takiego pracownika nie może być niższe
niż minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy),
▪ dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia (ale nie więcej niż 40% przeciętnego
wynagrodzenia za pracę) w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika
możliwość dofinansowania dot. pracowników na umowie o pracę i (odpowiednio)
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę nakładczą, zlecenia lub innej, do której
stosuje się przepisy dot. Zlecenia.
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2. REDUKCJA ZATRUDNIENIA ORAZ DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CD
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA OBJĘTEGO PRZESTOJEM

Z tych regulacji skorzystają przedsiębiorcy, u których ze względu na COVID-19 wystąpił
spadek obrotów gospodarczych.
Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w
ujęciu ilościowym lub wartościowym w wysokości:
▪ nie mniejszej niż 15% w wypadku stosunku obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy do dnia
złożenia odpowiedniego wniosku po 1 stycznia 2020 roku z analogicznymi obrotami w
roku poprzednim lub
▪ nie mniejszej niż 25% w wypadku stosunku obrotów z dowolnego miesiąca do dnia
złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego,
▪ za miesiąc uważa się również 30 kolejno następujących po sobie dni, w wypadku złożenia
odpowiedniego wniosku w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego (tj. nie w
pierwszym dniu miesiąca).
Dofinansowanie przyznaje się na okres 3 miesięcy.
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2. REDUKCJA ZATRUDNIENIA ORAZ DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CD
CO NALEŻY ZROBIĆ?
▪

▪
▪

▪
▪

otrzymania dofinansowania uzależnione jest od zwrócenia się z odpowiednim wnioskiem
o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wniosek do
Wojewódzkiego Urzędu Pracy),
dofinansowanie nie przysługuje do pensji pracowników, których wynagrodzenie za
miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekroczyło 300% prognozowanego
średniego wynagrodzenia w 2020 roku,
warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym z odpowiednią organizacją
związkową lub przedstawicielami pracowników,
kopię porozumienia należy w ciągu 5 dni od jego zawarcia przedstawić odpowiedniemu
okręgowemu inspektorowi pracy,
dofinansowania nie można otrzymać jeśli na tych samych pracowników pracodawca
otrzymał pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy.
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2. REDUKCJA ZATRUDNIENIA ORAZ DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CD
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW NA
PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ ZE STAROSTĄ
▪
▪
▪
▪

świadczenie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych
umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz po jego zakończeniu, przez
okres równy okresowi dofinansowaniu,
pomoc skierowana dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, u których ze względu
na COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych,
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.
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2. REDUKCJA ZATRUDNIENIA ORAZ DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CD
WYSOKOŚĆ POMOCY

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od skali spadku obrotów.
W przypadku spadku obrotów o:
▪ co najmniej 30% - dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej
kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, jednak
nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
▪ co najmniej 50% - dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej
kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, jednak
nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
▪ co najmniej 80% - dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej
kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, jednak
nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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2. REDUKCJA ZATRUDNIENIA ORAZ DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CD
CO ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

RÓŻNICE POMIĘDZY DOFINANSOWANIEM Z FGŚP A PUP

Zbliżoną regulację przyjęto przy dofinansowaniach z FGŚP, przy czym:
▪ w dofinansowaniu z FGŚP są dwa sposoby obliczania spadku przychodów, a przy środkach
od starosty jest jeden sposób;
▪ w dofinansowaniu z FGŚP wymagane są niższe procentowe spadki przychodów;
▪ w dofinansowaniu z FGŚP konieczne jest zawarcie porozumienia z pracownikami;
▪ w dofinansowaniu z FGŚP dofinansowane mogą być jedynie pensje pracowników objętych
przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy.
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W związku z dużym zainteresowaniem jakie wzbudził poradnik przygotowany przez naszą
kancelarię oraz licznymi szczegółowymi pytaniami, w których opisujecie Państwo swoją
sytuację ekonomiczną, odnosząc się do dostępnych prawnie środków pomocowych –
uznaliśmy za zasadne omówienie najczęściej powtarzających się problemów, tak abyśmy
mogli rozwiać powstałe wątpliwości.

Czy można być zwolnionym ze składek ZUS i otrzymywać jednocześnie świadczenie
postojowe? Czy na podstawie ustawy o tzw. Tarczy antykryzysowej można korzystać z
różnych form pomocy?

▪ istnieje możliwość równoczesnego skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS na trzy
miesiące oraz możliwość uzyskania świadczenia postojowego, dla osób którym to
świadczenie przysługuje,
▪ w treści projektu ustawy rzeczywiście pojawiło się rozwiązanie wykluczające skorzystanie z
więcej niż jednej formy pomocy,
▪ w uchwalonej ostatecznie ustawie powyższy zakaz wykreślono,
▪ w konsekwencji, zwolnienie ze składek ZUS można łączyć ze świadczeniem postojowym,
pod warunkiem, że spełniamy oczywiście przesłanki ogólne do uzyskania, w tym
przypadku, świadczenia postojowego,
▪ ponadto nie ma w przyjętych regulacjach ogólnego zakazu ubiegania się, obok zwolnienia
z ZUS, o dofinansowanie z urzędu pracy do wynagrodzeń dla pracowników czy
wnioskowanie o uzyskanie mikropożyczki do kwoty 5.000,00 zł.
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Umorzenie składek ZUS + Postojowe = TAK
Umorzenie składek ZUS + dofinansowanie z PUP = TAK
Postojowe + POŻYCZKA Z PUP = TAK

SKORZYSTANIE Z TYCH FORM POMOCY NIE WYKLUCZA SIĘ/MOŻNA JE
ŁĄCZYĆ
WAŻNE!

▪ gdyby przedsiębiorca zechciał skorzystać z pomocy na podstawie kilku podstaw, tak jak w
opisywanej powyżej sytuacji, pamiętać należy o wprowadzonej kluczowej w tej sprawie
zasadzie. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na pracowników w części, w
której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Innymi słowy, ustawodawca wprowadził zasadę finansowania, zgodnie z którą otrzymane
wsparcie na konkretny cel, wyklucza ponowne wsparcie tego samego celu z innego źródła,
▪ w takim przypadku sugerujemy, że warto po prostu ustalić najbardziej korzystne
finansowo rozwiązanie w ramach dostępnych instrumentów pomocowych,
▪ każda z form wsparcia posiada odrębne przesłanki, których spełnienie należy uwzględnić
już na samym etapie składania wniosków, bowiem wszelkie oświadczenia (będące
załącznikami do wniosków) przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
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CZY WPROWADZAJĄC PRZESTÓJ EKONOMICZNY LUB OBNIŻAJĄC WYMIAR
CZASU PRACY, TRZEBA OBJĄĆ TYMI ROZWIĄZANIAMI WSZYSTKICH
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW?

▪ ustawa nie wprowadza takiego wymogu,
▪ decyzje w opisywanym zakresie podejmuje samodzielnie pracodawca, z tym
zastrzeżeniem, że ma on obowiązek uwzględnić treść zawartego z pracownikami
porozumienia,
▪ w takim przypadku należy posługiwać się kryteriami obiektywnymi, w tym w szczególności
kierować się dobrem zakładu pracy. Dopuszczalnym są również dodatkowe kryteria
wyboru, zwłaszcza w sytuacji, gdy określonym rozwiązaniem ma zostać objęta tylko część
pracowników,
▪ przestój ekonomiczny jest jednoznaczny z obniżeniem wynagrodzenia pracowników, ale
wyłącznie tych objętych przestojem.
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