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DLA BIZNESU 
 
Dofinansowanie wynagrodzeń dla  pracowników 
 
Od wczoraj działa rządowa strona     
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj
-wsparcie-dla-swojej-firmy, która w dość czytelny     
sposób opisuje formy pomocy dla przedsiębiorstw z       
uwzględnieniem ich wielkości. Można znaleźć tam opisy       
procedur oraz linki do wniosków. Większośc tych       
wniosków, chyba nawet wszystkie, można złożyć w formie        
elektronicznej. Aby skorzystać z tej formy potrzebny jest        
podpis elektroniczny w formie Profilu Zaufanego (e-puap)       
lub w formie podpisu kwalifikowanego. 
Przy składaniu wniosków elektronicznie może okazać się       
konieczne lub przydatne zakładanie swoich profili      
użytkownika w serwisach poszczególnych instytucji (np.      
PUE w ZUS lub konto w serwisie praca.gov.pl przys         
kładaniu wniosków do Wojewódzkich Urzędów Pracy). 
 
Jak składać wnioski o dofinansowanie w warunkach       
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru     
pracy. 
Od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować do       
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o      
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku     
z kryzysem wywołanym przez rozprzestrzenianie się      
epidemii koronawirusa. Pieniądze pochodzą z Funduszu      
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).    
Wypłaty świadczeń będą możliwe do końca 2020 roku. 
 
Do wyboru są dwie formy pomocy: 
 
Pierwsza zakłada, że pracodawca może ubiegać się o        
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w    
przypadku spadku obrotów: 
nie mniej niż o 15% w ciągu dowolnych 2 kolejnych          
miesięcy od stycznia 2020 roku w stosunku do łącznych         
obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego lub 
nie mniej niż o 25% od stycznia 2020 roku w porównaniu           
do miesiąca poprzedniego. 
Pracodawca może wówczas otrzymać wsparcie przez      
kolejne 3 miesiące dla każdego pracownika. Będzie ono        
wynosiło 50% minimalnego wynagrodzenia oraz należne      
składki na ubezpieczenie społeczne, przysługujące od      
pracodawcy w wysokości maksymalnie 1533,09 zł      
miesięcznie. 
 
Druga opcja wsparcia zakłada, że pracodawca może się        
ubiegać o sfinansowania części wynagrodzenia     
pracowników w wypadku obniżenia wymiaru czasu      
pracy, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy i        
wysokości wynagrodzenia może wynieść maksymalnie     

20%. Pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot 50%         
obniżonego wynagrodzenia, jednak do wysokości nie      
większej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (na      
każdego pracownika otrzyma dofinansowanie w     
wysokości maksymalnej 2452,27 zł miesięcznie).     
Wsparcie będzie świadczone przez 3 miesiące, a       
pracodawca nie będzie mógł zwalniać pracowników      
przez kolejne 3 miesiące. 
 
Dla obu form pomocy konieczne jest zawarcie       
porozumienia z pracownikami (związki zawodowe lub      
przedstawiciele pracowników; w małych firmach może to       
być porozumienie ze wszystkimi pracownikami). W      
porozumieniu określamy warunki i tryb wykonywania      
pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego       
wymiaru czasu pracy oraz okres na jaki wprowadzamy te         
rozwiązania. Przestój ekonomiczny nie musi dotyczyć      
wszystkich pracowników, można wskazać działy lub      
stanowiska, które objęte są przestojem ekonomicznym a       
inne które objęte są obniżonym wymiarem czasu pracy. 
Porozumienie należy przekazać właściwemu    
okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni       
roboczych od dnia zawarcia porozumienia.     
Porozumienie załącza się również do wniosku o       
dofinansowanie. 
 
Jeżeli skorzystamy z tych form dofinansowania to nie        
można już wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń      
z innych funduszy (od starostów/powiatowych urzędów      
pracy), o których piszemy niżej. Można jednak ubiegać        
się o zwolnienie z płacenia składek ZUS       
(przedsiębiorstwa do 9 zatrudnionych) czy mikropożyczkę,      
zmianę terminów zapłaty podatku itp. 
 
Składanie wniosku 
 
Wnioski można składać na dwa sposoby: 
 
1. elektronicznie za pośrednictwem portalu    

praca.gov.pl, przy czym złożenie wniosku w tej       
formie wymaga kwalifikowanego podpisu    
elektronicznego lub podpisu za pomocą Profilu      
Zaufanego. Link kieruje nas do okna „Wnioski o        
usługi i świadczenia z urzędu", z którego klikamy        
dokument „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz       
ochrony miejsc pracy" i wypełniamy dokument na       
stronie, 

2. papierowo w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy      
w Krakowie lub w innym WUP właściwym dla        
siedziby pracodawcy. 

W obecnej sytuacji ze względów bezpieczeństwa warto       
składać wnioski w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy      
chcący złożyć wniosek w formie papierowej powinni       
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wysłać go pocztą tradycyjną na adres właściwego       
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przypadku Krakowa      
będzie to: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
plac Na Stawach 1 

30-107 Kraków 
 
Pliki do pobrania 
wniosek_FGSP (.docx) 
wykaz_pracownikow (.xlsx) 
 
Do wniosku pracodawca dołącza wykaz pracowników      
uprawnionych do świadczeń. 
 
Jeżeli pracodawca złoży kompletny wniosek, który      
zostanie zaakceptowany przez WUP, będzie zobowiązany      
do podpisania umowy w WUP. 
 
O szczegóły związane z procedurą dla firm z obszaru 
małopolski można pytać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Krakowie pod nr tel. 12 61 98 576 lub 12 61 98 578 oraz 
pisząc na adres e-mail: 
infotarcza@wupkrakow.praca.gov.pl. 
 
 
 
Zwolnienie z ZUS  
 
Można już skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek        
za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r.            
(składki płatne odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu). 
Jeżeli spełniasz warunki opisane poniżej to możesz       
przestać płacić już a termin na złożenie wnioski jest do 30           
czerwca 2020 roku. 
Zwolnienie dotyczy składek wszystkich składek czyli na       
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,    
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz     
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz    
Emerytur Pomostowych. 
 
Kogo dotyczy? 
 

- osób wykonujących działalność pozarolniczą    
przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na         
własne ubezpieczenia, 

- płatników składek, którzy prowadzili firmę     
przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń         
społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. ,mniej        
niż 10 osób 

- duchownych. 
 

Wypełniasz tylko blok danych, który Ciebie dotyczy. 
 

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze       
wsparcia? 
 
Wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego      
2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub         
byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do         
ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego         
2020 r. albo jesteś duchownym. 
Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia       
Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za        
który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty        
15.681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego      
wynagrodzenia brutto. Jeżeli więc przychód za marzec       
wyniósł więcej ale w kwietniu spadł poniżej tej kwoty to          
nadal możesz ubiegać się o zwolnienie za kolejne dwa         
miesiące. 
To zwolnienie dotyczy też komandytariuszy spółek      
komandytowych opłacających składki za siebie. 
Co ważne nadal musisz składać dokumenty      
rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. chyba, że        
zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania. 
Wniosek o zwolnienie składamy do ZUS do 30 czerwca         
2020 r. 
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które        
znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i          
nie regulowały należności, w tym składek pobieranych       
przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. 
 
UWAGA! Przepisy nie przewidują minimalnej i      
maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą       
może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób      
prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi       
współpracujących oraz duchownych, dla których     
obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich       
wymiaru. 
 
Jak złożyć wniosek? 
 
Wniosek o zwolnienie można złożyć elektronicznie przez       
profil PUE ZUS lub w formie papierowej. 
Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia      
należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek         
o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu        
składek  
 
Wniosek o zwolnienie możesz przekazać: 
 
drogą elektroniczną przez PUE ZUS (link do instrukcji) 
za pośrednictwem poczty, 
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● osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty         
(bez kontaktu z pracownikiem ZUS). 
 
Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje 
wymagane przez Komisję Europejską w związku z 
udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - 
załącznik do wniosku 
 
 
Jeśli ZUS będzie mieć wątpliwości dotyczące wniosku,       
skontaktują się z Tobą e-mailem lub telefonicznie. 
Decyzja o rozstrzygnięciu zostanie przekazana na PUE       
ZUS lub za pośrednictwem poczty.  
 
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z         
opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS        
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia           
doręczenia decyzji. 
 
Numery infolinii: 
22 290 87 02, 
22 290 87 03, 
 
Link do pełnego komunikatu ZUS 
 
Pożyczka 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców  
 
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o      
których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca              
2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w        
co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych         
spełniał łącznie następujące warunki: 
● zatrudniał średniorocznie mniej niż 10     

pracowników (uwaga! tutaj chodzi wyłącznie o      
zatrudnionych na etacie, a nie o zleceniobiorców,       
za których opłaca się składki na ubezpieczenie       
społeczne ZUS) oraz 

● 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), 

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1       
marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów        
prowadzenia tej działalności. 
 
Kto udziela pożyczki i na jakich zasadach? 
 

Starosta (tj. starosta powiatu lub prezydent miasta na        
prawach powiatu, sprawujący zwierzchnictwo nad     
powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego      
urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub       
prezydenta miasta) może, na podstawie umowy, udzielić       
ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na       
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności     
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził    
działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 
Starosta uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu        
niespłaconych pożyczek. 
 
Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej         
oprocentowanie? 
 
Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do        
wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i          
wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli        
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. 
 
Ile wynosi okres spłaty pożyczki? 
 
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. 
 
Czy jest możliwe przedłużenie okresu spłaty pożyczki? 
 
Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania      
COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres      
spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając       
na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia      
epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi       
wywołane. 
 
UWAGA! Pożyczka może być umorzona  
 
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek      
mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod    
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca 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 fakcie nie       
zmniejszenia stanu zatrudnienia. 
 
 
Gdzie należy złożyć wniosek? 
 
Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do      
powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na       
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po     
ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu      
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pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci       
elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w      
postaci papierowej do właściwego urzędu powiatowego. 
 
Pod tym adresem mogą państwo pobrać dokładne zasady        
udzielania pożyczki. 
 
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę pozwoli na        
obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym       
urzędem pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie      
pożyczki, gdyby jednak ktoś z państwa preferował       
złożenie wniosku drogą pocztową poniżej zamieszczamy      
link do komunikatu PUP w Krakowie pod którym znajdą         
Państwo niezbędne do pobrania załączniki: 
 
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przeds
iebiorcow/tarcza/pozyczka 
 
 
 
Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń    
dla swoich pracowników oraz należnych od      
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia     
społeczne  
 
Dofinansowanie ze środków Starosty wypłacane będzie      
przez Powiatowe Urzędy Pracy i przeznaczone dla mikro-,        
małych i średnich (uwaga! tutaj chodzi o definicje        
rozmiarów przedsiębiorstwa, która mówi o ilości      
zatrudnionych wyłącznie na etacie, a nie o       
zleceniobiorców, za których opłaca się składki na       
ubezpieczenie społeczne ZUS) przedsiębiorców do części      
kosztów wynagrodzeń oraz należnych od nich składek na        
ubezpieczenia społeczne. O to wsparcie mogą się też        
ubiegać tzw. samozatrudnieni, czyli prowadzący     
działalność, ale niezatrudniający pracowników (w ich      
przypadku nie są dofinansowywane składki).  
 
Kwota wsparcia zależeć będzie od od wielkości spadku        
obrotów. Jeżeli spadek obrotów wyniósł: 
● co najmniej 30 proc. to pomoc liczymy jako iloczyn         

liczby pracowników i 50 proc. kwoty minimalnego       
wynagrodzenia, 

● co najmniej 50 proc. - iloczyn liczby pracowników i         
70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

● co najmniej 80 proc. - iloczyn liczby pracowników i         
90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

 
Dofinansowanie będzie 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 (wg      
stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie        
jest wypłacane). 
 
Przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania     
zatrudnienia pracowników objętych umową przez     
okres dofinansowania oraz – po jego zakończeniu na        
czas równy temu okresowi.  
 
Według informacji dostępnych na stronach rządowych 
formularze są w trakcie opracowania i dostępne będą na         
stronach powiatowych urzędów pracy. 
 
UWAGA! Na dzień dzisiejszy (02.04) link do złożenia        
wniosku dostępny na stronie rządowej pod tym adresem        
jest błędny- odsyła do wniosku o dopłaty do części         
wynagrodzeń pracowników opisanym powyżej    
koordynowanym przez WOJEWÓDZKIE Urzędy Pracy.     
Według ustawy o ten rodzaj dofinansowania należy       
wnioskować do POWIATOWYCH Urzędów Pracy wciąż      
jednak czekamy na ogłoszenie naborów. 
 
Informacje o tym jakie dofinansowania będą      
koordynowane przez te drugie znajdą państwo pod tym        
linkiem. Zaznaczamy jednak że podane tam dane dotyczą        
m. st. Warszawy. Zachęcamy do śledzenia informacji we        
właściwych dla Państwa siedziby PUP. 
 
Źródło: PAP, gov.pl. www.prawo.pl, gazeta.pl,     
gazetaprawna.pl, ZUS.pl 
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https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
https://wupkrakow.praca.gov.pl/documents/10240/11905424/zasady_udzielania_pozyczka.pdf/ebd63c62-7eed-4e37-b9f5-024a4a916a35?t=1585694533173
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
https://warszawa.praca.gov.pl/-/11919516-informacje-o-pomocy-jaka-powiatowe-urzedy-pracy-oferuja-pracodawcom-i-przedsiebiorcom-w-ramach-tarczy-antykryzysowej-covid-19-#koszty1

