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Przedstawiam niżej świadczenia, o które można wnioskować w związku z tarczą antykryzysową 

tzw. 1.0 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1) (Dz.U. 2020 poz. 568) 

  

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS   
Wg ustawy Art. 31zo. o zwolnienie ze składek ZUS  może się ubiegać podatnik jeżeli prowadził 
działalność przed 1 lutego 2020r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT 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 2020r., czyli  15681zł. 
  
Jeśli przychód  za marzec nie przekracza limitu można złożyć wniosek już za marzec. Jeśli w marcu się 
nie kwalifikujemy to będziemy mogli złożyć za kwiecień i maj (gdy nie osiągniemy limitu przychodów). 
Zaznaczamy odpowiednio na wniosku. 
  
Płatnik składek przekazuje wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 
czerwca 2020r. 
  
Link do wniosku proszę szukać w sekcji :Jak złożyć wniosek? 
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-
/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-
2020-r_/2551396 

Ustawa mówi, że ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w 
art. 31zo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub 
imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie 
z opłacania składek, chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.  

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności znane na dzień rozpatrzenia wniosku o 
zwolnienie z opłacania składek  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania 
należności z tytułu składek; odmowa następuje w drodze decyzji. 
 
 
 
 
 
 
  

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
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ŚWIADCZENIE POSTOJOWE - Jednorazowa wypłata związana z utratą przychodów z prowadzonej 

działalności, być może będzie to kilku krotne świadczenie gdyż ustawa daje prawa Radzie Ministrów 
do ponawiania rozwiązania 
Zgodnie z Art. 15zq. 1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przysługuje 
świadczenie postojowe, jeżeli łącznie spełnia warunki: 

1) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu – czyli prowadzi tylko 

działalność 

2) 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 cywilnoprawna 
3) prowadziła działalność przed 1 lutego 2020r. i: 

- nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli 

przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o 

świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w 

miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 15681zł lub  

- zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 

2020 r. oraz przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek o świadczenie postojowe nie był wyższy od 15681zł 

Art. 15zr 4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje 
jedno świadczenie postojowe. 

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 (dla osób rozliczających podatek kartą 
podatkową 1300zł) 

Jeśli przychód  za marzec nie przekracza limitu można złożyć wniosek już za marzec. Jeśli w marcu się 
nie kwalifikujemy to będziemy mogli złożyć za kwiecień i maj (gdy nie osiągniemy limitu przychodów). 
Zaznaczamy odpowiednio na wniosku. 
  
Link do wniosku proszę szukać w sekcji :Jak złożyć wniosek? 
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-
/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468 
  
Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o świadczenie 
postojowe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
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POŻYCZKA Art. 15zzd.  

Udzielana jest jednorazowo na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych zatrudniał do 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln €), który prowadził działalność gospodarczą przed 
dniem 1 marca 2020r. 

Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 
29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 0,05%, zaś okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 
miesięcy. Przez pół roku można nie spłacać rat. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek 
mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, 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. We wniosku o umorzenie 
mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.  

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników  niestety nie skorzysta z umorzenia i pożyczkę będzie 
musiał zwrócić. 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka 

  

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI Z PUP Art. 15zzc 

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

Dofinansowanie uzależnione jest od utraty wartości przychodów i tak jeśli spadek przychodów za 
kolejne 2 miesiące kalendarzowe, przypadające w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 
kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego wynosi: 

 30% - dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300zł (50% * 2600) 

 50% - dofinansowanie wynosi 70% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1820zł (70% * 2600) 

 80% - dofinansowanie wynosi 90% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2340zł (90% * 2600) 
  

Warunkiem jest utrzymanie działalności przez okres, za który dostajemy świadczenie oraz, po 
zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Jeśli dostaniemy świadczenie na 
marzec, kwiecień i maj a w czerwcu zamkniemy działalność pieniądze będzie trzeba zwrócić 
proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej 

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
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Uwaga! Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków 
publicznych. 

https://warszawa.praca.gov.pl/-/11919516-informacje-o-pomocy-jaka-powiatowe-urzedy-pracy-
oferuja-pracodawcom-i-przedsiebiorcom-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-covid-19-#koszty2 
  
DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ Z FGŚP LUB PUP Art. 15zzb.  
  
Starosta może przyznać przedsiębiorcy 3-miesięczne dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników (w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze) oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19.  

W tym rozwiązaniu: 

 w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika 
wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy 
od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, 

 w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na 
pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od 
pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć 
spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 
stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z 
miesiąca poprzedniego. 

Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym 
lub wartościowym: 

 nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy 
w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego 
w następstwie wystąpienia COVID-19, lub 

 nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca 
poprzedniego. 

 

Przedsiębiorca  jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres 
dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi. 

Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy 
przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty 
zadłużenia i ją realizuje).  

https://warszawa.praca.gov.pl/-/11919516-informacje-o-pomocy-jaka-powiatowe-urzedy-pracy-oferuja-pracodawcom-i-przedsiebiorcom-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-covid-19-#koszty2
https://warszawa.praca.gov.pl/-/11919516-informacje-o-pomocy-jaka-powiatowe-urzedy-pracy-oferuja-pracodawcom-i-przedsiebiorcom-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-covid-19-#koszty2
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Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości. 

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze 
względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. 

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

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow 
  
  
 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

