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Dofinansowanie z PUP do 
wynagrodzeń

• 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.

• Powyższe stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą 
lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 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.

• 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 31 grudnia 
2019 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.

• Art. 15zzb antyCOVID
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Dofinansowanie z PUP do 
wynagrodzeń

• Dofinansowanie 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, 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.

• Art. 15zzb antyCOVID
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Dofinansowanie z PUP do 
wynagrodzeń

• Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do 
wniosku i przysługuje maksymalnie przez 3 miesiące.

• Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o 
każdej zmianie danych, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 
dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu. W przypadku zmiany danych mających 
wpływ na wysokość dofinansowania powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z 
uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę.

• Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez 
okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

• W przypadku niedotrzymania warunku przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, 
proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania starosty. Zasady tej  nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę 
przez pracownika objętego rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który 
przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika 
zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta umową.

• Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo 
zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

• Art. 15zzb antyCOVID
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Dofinansowanie dla 
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.

• 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 31 grudnia 2019 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.

• Art. 15zzc antyCOVID
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Dofinansowanie dla 
samozatrudnionych

• 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
-na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku

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

• Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same 
koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z 
innych środków publicznych.

• Art. 15zzc antyCOVID
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Mikropożyczka

• 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 kwietnia 2020 r.

• Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy 
właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora 
powiatowego urzędu pracy.

• 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.

• Art. 15zzd antyCOVID
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Mikropożyczka

• Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod 
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził 
działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia 
udzielenia pożyczki.

• Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych 
pożyczek.

• 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.

• Art. 15zzd antyCOVID
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Przestój ekonomiczny

• Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca 
wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe 
jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

• Wynagrodzenie jest w takim przypadku dofinansowywane ze 
środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym został złożony wniosek o dopłatę, było wyższe niż 
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

• Art. 15g antyCOVID
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Obniżenie etatu

• Pracodawcy mogą obniżyć 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 to jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej 
niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 
ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, 
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony 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.

• Art. 15g antyCOVID
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Obniżenie etatu lub objęcie przestojem 

• Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów 
lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił 
istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:
1)obniżyć 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 pracownika przed jego obniżeniem;
2)objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że 
pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca 
wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem 
wymiaru czasu pracy.

• Art. 15gb antyCOVID
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Obniżenie etatu lub objęcie przestojem 

• Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się 
zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z 
uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze 
sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca 
kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę 
i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego 
skorzystanie przez pracodawcę z uprawnień, nie mniej niż o 5% w 
porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc 
bazowy).

• 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.

• Art. 15gb antyCOVID
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Obniżenie etatu lub objęcie przestojem 

• Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się:
1)kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi 
rozwiązano umowę o pracę;
2)kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono 
wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 antyCOVID, w 
wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

• Z uprawnień nie można skorzystać, jeżeli iloraz kosztów 
wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez 
pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług 
w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia 
funduszu wynagrodzeń wynosi mniej niż 0,3.

• Art. 15gb antyCOVID
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Obniżenie etatu lub objęcie przestojem 

• Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym 
ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz 
uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca 
bazowego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca 
wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub 
zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

• Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Przepisy art. 
15g ust. 11-15 antyCOVID stosuje się odpowiednio.

• Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym 
nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym 
mowa w art. 15g ust. 1 antyCOVID, jeżeli spełnione są przesłanki, o których 
mowa w tym przepisie.

• Art. 15gb antyCOVID
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Obniżenie etatu lub objęcie przestojem 

• Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym 
ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz 
uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca 
bazowego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca 
wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub 
zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

• Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Przepisy art. 
15g ust. 11-15 antyCOVID stosuje się odpowiednio.

• Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym 
nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym 
mowa w art. 15g ust. 1 antyCOVID, jeżeli spełnione są przesłanki, o których 
mowa w tym przepisie.

• Art. 15gb antyCOVID
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Dofinansowanie z FGŚP

• Pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w 
rozumieniu art. 15g ust. 9 antyCOVID, w następstwie wystąpienia 
COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora 
wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją 
siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze 
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na 
dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych:
1)przestojem, o którym mowa w art. 81 Kp, lub
2)przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, 
o którym mowa w art. 15g ust. 5 antyCOVID, lub
3)obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia 
COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5 antyCOVID.

• Art. 15gg antyCOVID
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Dofinansowanie z FGŚP

• Pracodawcom przysługują środki z FGŚP na opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od 
przyznanych świadczeń.

• Pracodawcy muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 
3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z 
zastrzeżeniem, że nie zalegają 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.

• Wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane ze środków FGŚP do 
wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez 
Prezesa GUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

• Art. 15gg antyCOVID
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Dofinansowanie z FGŚP

• Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

• Dofinansowania przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających 
od miesiąca złożenia wniosku.

• Pracodawca może otrzymać pomoc z FGŚP wyłącznie w przypadku, jeśli nie 
uzyskał pomocy 
w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych 
tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

• Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, 
nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie 
wynagrodzenia.

• Art. 15gg antyCOVID
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Dofinansowanie z FGŚP

• Wypłata dofinansowania następuje w transzach odpowiadających ilości 
miesięcy wskazanych we wniosku.

• Świadczenia, o których mowa w art. 15gg ust. 1 antyCOVID pracodawca 
wypłaca pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne 
finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na 
zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, a także należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych 
w Kp, dotyczących potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę.

• Pracodawca, po dokonaniu potrąceń ze świadczeń, odprowadza należne 
składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP i 
Fundusz Solidarnościowy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Art. 15gg antyCOVID
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Dofinansowanie z FGŚP

• Pracodawca, jest obowiązany do powiadamiania na piśmie w 
terminie 7 dni dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o zmianie 
mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków.

• Pracodawca, jest obowiązany do rozliczenia otrzymanych świadczeń 
i środków z FGŚP na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc 
pracy, w terminie do 30 dni od zakończenia okresu pobierania 
świadczeń.

• Pracodawca składa do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy w 
szczególności:

• 1)dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania 
świadczeń i środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych zgodnie z przeznaczeniem;

• 2)dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na 
których otrzymał świadczenie, przez okres wskazany we wniosku.

• Art. 15gg antyCOVID
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Dofinansowanie z FGŚP

• Pracodawca, który złożył przynajmniej jedno z 
oświadczeń niezgodnie ze stanem faktycznym lub nie 
poddał się kontroli lub nie wywiązał się z obowiązku 
określonego w ust. 8 (wypowiedzenie umowy), jest 
obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy 
wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał 
środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w 
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych 
niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

• Art. 15gg antyCOVID
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Dofinansowanie z PFR

• Od PFR można otrzymać dofinansowanie w 
ramach tzw. Tarczy finansowej. 

• Wniosek składa się poprzez bank.
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Dofinansowanie z PFR

• Obliczenie kwoty subwencji dla mikrofirm:

• 12 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które 
w wyniku pandemii straciły między 25 (włącznie) a 50 
proc. przychodów ze sprzedaży;

• 24 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które 
straciły między 50 (włącznie) a 75 proc. przychodów;

• 36 tys. zł na jedną osobę zatrudnioną w firmach, które 
straciły 75 proc. lub więcej przychodów ze sprzedaży.

• Maksymalna wartość subwencji wynosi 324 tys. zł.
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Liczba zatrudnionych

• Właściwa chwila dla obliczenia liczby zatrudnionych: 
Liczbę zatrudnionych (w tym osób współpracujących), 
która ma znaczenie dla maksymalnej kwoty subwencji, 
ustala się na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc 
złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, 
lecz tak określona liczba zatrudnionych (w tym osób 
współpracujących) nie może być wyższa niż 
zatrudnienie 
- na dzień 31 grudnia 2019 r. albo 
- na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca 
złożenia wniosku w roku poprzednim (według 
swobodnego wyboru Beneficjenta).
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Mali i średni

• Maksymalna kwota Subwencji Finansowej, którą może 
uzyskać MŚP, jest określana procentowo w relacji do 
poziomu przychodów MŚP ze sprzedaży w 2019 r. oraz 
zależy od spadku przychodów ze sprzedaży w związku z 
COVID-19 w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku względem: (i) miesiąca 
kalendarzowego odpowiadającego mu w roku 
poprzednim albo (ii) miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesiąc kalendarzowy przed dniem 
złożenia wniosku. Kwoty Subwencji Finansowej mogą 
przyjąć: (i) 4%, (ii) 6% lub (iii) 8% wartości przychodów 
ze sprzedaży przy odpowiednio ich spadku o minimum 
25%, 50% i 75%.
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Mali i średni

• W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy 
od daty przyznania Subwencji Finansowej otrzymana przez MŚP Subwencja Finansowa podlega zwrotowi na 
następujących zasadach:
i.w wysokości 25% kwoty Subwencji Finansowej – bezwarunkowo; oraz 
ii.w wysokości dodatkowo do 25% kwoty Subwencji Finansowej pomniejszonej o wykazaną przez MŚP 
skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP 
odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta Decyzja PFR o przyznaniu 
Subwencji Finansowej, rozumianą w zależności od formy działalności w następujący sposób: 
1.dla MŚP prowadzących pełną rachunkowość gotówkową – strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku 
wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub 
wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów; 
2. dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej 
straty; oraz 
3.dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży oblicza się jako 
skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży, oraz 
iii. w przypadku utrzymania przez MŚP średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych 
miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia Wniosku o udzielenie 
Subwencji Finansowej, w stosunku do średniego stanu zatrudnienia w 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby 
Pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie: 
1.wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty Subwencji Finansowej; oraz 
2.od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty Subwencji Finansowej, proporcjonalnie do skali 
redukcji zatrudnienia.
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Łączenie dofinansowań

• Nie można dostać dwóch dofinansowań do 
tych samych wydatków

• Po skorzystaniu z jednego dofinansowania 
można wystąpić o inne
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Dofinansowanie a lista płac

• Dofinansowania są dla pracodawcy, a nie dla 
pracownika, a tym samym rozliczane są poza 
listą płac

• Listę płac sporządza się na dotychczasowych 
zasadach
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Zwolnienie od składek ZUS

• Zwolnienie obowiązywało w okresie marzec-
maj

• Mikropłatnicy mieli zwolnienie 100% składek 

• Mali płatnicy mieli zwolnienie 50% składek 

• Samozatrudnieni mieli zwolnienie 100% pod 
warunkiem, że ich przychody w marcu nie 
przekraczały (15.681 zł)
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Świadczenie postojowe

• Świadczenie postojowe przysługuje osobom 
zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli są:
1)obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)posiadającymi 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)cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

• Art. 31zq antyCOVID
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Świadczenie postojowe

• Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie 
postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
1)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;
2)zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 
31 stycznia 2020 r;
3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że 
podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej.

• Art. 31zq antyCOVID
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Świadczenie postojowe

• Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe 
przysługuje jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 
2020 r.
2)przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek 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;
3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

• Art. 31zq antyCOVID
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Świadczenie postojowe

• Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.

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

• Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 
15zq ust. 6 antyCOVID (karta podatkowa + zwolnienie z VAT), świadczenie 
postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.

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

• Art. 31zr antyCOVID
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Świadczenie postojowe

• 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.

• Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia 
postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że 
sytuacja materialna wykazana we wniosku o 
świadczenie postojowe, nie uległa poprawie.

• Art. 31zua antyCOVID
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INFORAKADEMIA jest organizatorem licznych webinariów, 
których retransmisje na bieżąco wzbogacają Platformę 
INFORAKADEMIA.

To idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach 
w prawie dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę, 
oszczędność czasu oraz merytoryczne i aktualne informacje. 

Wystarczy dostęp do internetu, aby się uczyć, sprawdzać 
wiedzę i zdobywać certyfikaty z dowolnego miejsca, 
w dowolnym czasie, na komputerze lub smartfonie.

Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o zbliżających się 
webinariach, nowościach wideo oraz promocjach, 
zachęcamy do zapisania się na bezpłatny newsletter 
INFORAKADEMII. 

Podgląd bezpłatnego newslettera oraz link do zapisu 
na www.inforakademia.pl/newsletter

http://www.inforakademia.pl/newsletter
http://www.inforakademia.pl/newsletter
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