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Marszałek (WUP) i Starosta (PUP)  DLA 
BIZNESU 

 
Poniżej zebraliśmy możliwie dokładne informacje     
dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, o którą      
możemy się ubiegać w Wojewódzkich oraz      
Powiatowych Urzędach Pracy 
 
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników    
objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym     
wymiarem czasu pracy 
 
Ten rodzaj pomocy przeznaczony jest dla wszystkich       
przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości pod warunkiem: 
 
● spadku obrotów nie mniej niż o 15 proc. (stosunek         

łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych       
miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych         
obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku       
ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 proc. obrotów w          
miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu         
do miesiąca poprzedniego; 

● uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub     
przedstawicielami załogi warunków postoju i     
obniżenia czasu pracy; 

● opłacenia składek i podatków do końca trzeciego       
kwartału 2019 roku oraz w przypadku 

● złożenia wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy. 
 
Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu. 
 
Wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników      
składa się do Wojewódzkich Urzędów Pracy. Łączna       
kwota dofinansowania w przypadku przestoju     
ekonomicznego to 1533,09 zł na pracownika, co obejmuje        
50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus        
składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (które również        
mogą być dofinansowane z FGŚP). Natomiast w       
przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy łączna      
maksymalna kwota dofinansowania to 2452 zł, co       
obejmuje 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus      
również składki ZUS pracodawcy od tej kwoty. Wymiar        
czasu pracy można obniżyć max. o 20 proc., ale nie więcej           
niż do 0,5 etatu.  
 
Pracownicy uprawnieni do skorzystania z tej formy       
pomocy to osoby, które są zatrudnione na etacie lub na          
umowie zlecenia, od której odprowadzane były składki na        
ubezpieczenie społeczne, ale tylko ci spośród nich, którzy        
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku      
uzyskali wynagrodzenie nie wyższe niż 15 681 zł (300%         
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego     

kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu      
Statystycznego). 
Świadczenie można otrzymać na okres do trzech miesięcy        
i wypłacane jest w transzach miesięcznych. 
 
UWAGA! Przedsiębiorca, który na podstawie umowy      
otrzymał wypłatę świadczeń nie może wypowiedzieć      
umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika: 
● w okresie lub w okresach pobierania przez       

pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu     
oraz 

● w okresie lub w okresach przypadających      
bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania      
świadczeń finansowanych – nie dłużej jednak niż       
przez łączny okres ich pobierania – tj. max. 3         
miesiące. 
Ten drugi warunek wynika z umowy jaką zawieramy z         
WUP a nie wprost z ustawy. 

  
Wniosek składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W        
formie elektronicznej można go złożyć na stronie       
www.praca.gov.pl klikając w przycisk „Tarcza     
antykryzysowa”. Tak złożony wniosek musi być      
podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem     
zaufanym. Składając wniosek musimy też założyć swój       
profil na stronie praca.gov.pl. 
 
Do wniosku elektronicznego załączamy jako PDF: 
● skan podpisanego porozumienia, 
● skan podpisanej ze strony przedsiębiorstwa umowy, 
● wykaz pracowników zgłoszonych do korzystania z      

pomocy – w wykazie nie umieszczamy pracowników       
których nie obejmuje dofinansowanie (np. zarobili      
ponad 15 681 zł, są zleceniobiorcami od których nie         
opłacamy składek na ubezpieczenie społeczne). W      
wykazie umieszczamy wszystkich pozostałych    
pracowników, również tych, którzy na dzień      
składania wniosku są np. na L4 lub opiekują się         
dzieckiem.  

 
Przypominamy! Wniosek o dopłatę do wynagrodzeń      
dopuszcza możliwość uzyskania dopłaty do części składek       
ZUS - jednak dla firm do 9 osób bardziej opłacalne jest           
skorzystanie z całkowitego anulowania składek ZUS. W       
takiej sytuacji składamy wniosek o dofinansowanie      
wyłącznie wynagrodzeń, bez dofinansowania składek     
ZUS, co zaznaczamy we wniosku oraz na liście        
pracowników gdzie wyliczamy wnioskowaną kwotę     
dopłaty. Przypominamy również że o “Świadczeniu      
postojowym” o które można ubiegać się w ZUS        
pisaliśmy wczoraj. 
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Dokumenty do wypełnienia można znaleźć na stronie       
rządowej TUTAJ  
Z tego samego miejsca można pobrać wniosek w formie          

pdf lub doc do wypełnienia i wysłania pocztą (wraz z          
załącznikami) 
 
Dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń dla      
MŚP lub części kosztów prowadzenia działalności dla       
samozatrudnionych ze środków Starosty 
 
Dofinansowanie, może być przyznane od dnia złożenia       
mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim    
przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6        
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców na okres nie         
dłuższy niż 3 miesiące. O to wsparcie mogą się też ubiegać           
tzw. samozatrudnieni, czyli prowadzący działalność, ale      
niezatrudniający pracowników (w ich przypadku nie są       
dofinansowywane składki).  
 
Kwota wsparcia zależy od od wielkości spadku obrotów.        
Jeżeli spadek obrotów wyniósł: 
● co najmniej 30 proc. to pomoc liczymy jako iloczyn         

liczby zatrudnionych i 50 proc. kwoty minimalnego       
wynagrodzenia, 

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

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

 
Do zatrudnionych zaliczamy wszystkich pracowników na      
etacie lub na umowie zlecenia, od której odprowadzane        
były składki na ubezpieczenie społeczne (niezależnie od       
ich przychodu) 
 
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do      
powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na       
swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez       
pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia        
naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.      
We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca      
oświadcza o: 
● wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów     

gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 4,         
w związku z zaistnieniem okoliczności, o których       
mowa w ust. 1; 

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

● niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań    
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,     
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych    
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub     

Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego     
kwartału 2019 r.; 

● posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo     
średniego przedsiębiorcy; 

● zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 
● wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników     

objętych wnioskiem i należnych od tego      
wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne; 

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

 
UWAGA! Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania      
w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres       
dofinansowania  
WAŻNE! Wniosek składa się do powiatowego urzędu       
pracy (w Krakowie Grodzki Urząd Pracy na Wąwozowej).        
Komplet dokumentów w wersji do wydrukowania wraz ze        
szczegółowymi zasadami znajdą Państwo : 
 
● dla samozatrudnionych TUTAJ 
● dla MŚP TUTAJ 

 
Wnioski można złożyć elektronicznie na stronie      
www.praca.gov.pl lub na stronie GUP (w Krakowie).       
Można je również wydrukować i wysłać pocztą lub        
zawieźć do skrzynki podawczej GUP (Powiatowego      
Urzędu Pracy). 
 
 
Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy.  
 
Wniosek o mikropożyczkę może złożyć każdy      
mikroprzedsiębiorca (mikroprzedsiebiorstwo) - o    
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – Prawo           
przedsiębiorców, czyli: przedsiębiorca, który w co      
najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych        
spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał     
średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął       
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i        
usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający      
równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma        
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z        
tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2        
milionów euro, i dodatkowo: który prowadził działalność       
gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 
 
Od tarczy 2.0, tą formą pomocy objęci są również         
przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) niezatrudniające   
pracowników. W nowym wniosku nie składa się już        
informacji o zatrudnieniu a jedynym warunkiem jaki       
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trzeba spełnić do uzyskania umorzenia pożyczki jest       
kontynuowanie działalności przez trzy miesiące. 
 
UWAGA! Niezbędnym dokumentem do złożenia jest      
oświadczenie (występuje jako załącznik do wniosku) w       
którym przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) deklaruje, że     
wysokość niepokrytych strat nie przewyższa 50%      
wysokości kapitału oraz że nie spełnia kryteriów       
kwalifikujących do upadłości. Konieczność złożenia     
takiego oświadczenia wyklucza firmy, które są w bardzo        
złej sytuacji ekonomicznej. 
 
UWAGA! 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. 15 zzd ust.         
10 ustawy). 
 
WAŻNE! Wniosek składa się do powiatowego urzędu       
pracy (w Krakowie: Grodzki Urząd Pracy na Wąwozowej).        
Komplet dokumentów w wersji do wydrukowania można       
znaleźć TUTAJ. Wniosek można złożyć elektronicznie na       
stronie www.praca.gov.pl lub na stronie GUP (w       
Krakowie). Można je wydrukować i wysłać pocztą lub        
zawieźć do skrzynki podawczej GUP. 

Źródła: gov.pl, www.praca.gov.pl 
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