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DLA BIZNESU 
 
Są projekty ustaw wprowadzających tarczę     
antykryzysową 
 
W poniedziałek Rada Dialogu Społecznego zaopiniuje      
projekty ustaw, które mają wprowadzić tzw. tarczę       
antykryzysową. Później ma się nimi zająć rząd. Przewidują        
one wprowadzenie m.in. dofinansowania do wynagrodzeń,      
pomoc w utrzymaniu płynności finansowej, a także       
wydłużenie wielu terminów obowiązujących    
przedsiębiorców.  
 
Planowane rozwiązania 
 
1. Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy      
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń     
Pracowniczych do wysokości 50 proc. minimalnego      
wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2 600 zł, ale nie         
więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę        
(w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w         
czwartym kwartale 2019 r. wyniosło ono 5367,71 zł).        
Dofinansowanie będzie przysługiwało w okresie przestoju      
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy o       
20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu pod warunkiem           
opłacenia składek i podatków za pierwszy kwartał 2020        
roku oraz w przypadku wystąpienia spadku obrotów       
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,     
rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu        
ilościowym lub wartościowym: 
● 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. 

 
2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń     
pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia      
społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów       
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w      
ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy      
po 1 stycznia 2020 r.: 
 
● Części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz     

należnych składek na ubezpieczenia społeczne w      
przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców      
zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres       
6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3        
miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności      
od spadku obrotów: 

○ co najmniej 30 proc. - 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, 

● Części kosztów prowadzenia działalności w     
przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną     
niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6      
miesięcy), w zależności od spadku obrotów: 
○ o co najmniej 30 proc. - 50 proc. kwoty         

minimalnego wynagrodzenia, 
○ o co najmniej 50 proc. - 70 proc. kwoty         

minimalnego wynagrodzenia, 
○ o co najmniej 80 proc. - 90 proc. kwoty         

minimalnego wynagrodzenia, 
 

3. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego,      
nieoskładkowane i nieopodatkowane dla: 
 

● zleceniobiorców i samozatrudnionych w    
wysokości 80 proc. minimalnego    
wynagrodzenia jeśli przychód spadł o co      
najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego       
miesiąca, pod warunkiem, że przychód w      
poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc.       
przeciętnego wynagrodzenia, osób na karcie     
podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym,    
zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc.       
minimalnego wynagrodzenia. 

 
4. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego       
zasiłku opiekuńczego o osoby opiekujące się      
niepełnosprawnymi. 
 
5. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych     
zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji       
warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy       
(ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i     
tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego    
czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z       
Kodeksu pracy). 
 
6. Zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące        
samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm    
do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc.          
(dostępny projekt nie zawiera jeszcze tej regulacji,       
ogłoszonej w sobotę przez prezydenta). 
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Uwaga! Poniższy materiał oraz interpretacje prawne      
dotyczą wstępnej wersji projektu ustawy antykryzysowej      
(treść można znaleźć tu). Ostateczna wersja może       
zawierać szereg poprawek i w szczegółach różnić się od tej          
omawianej. Poniżej przedstawiamy omówienie prawne     
dotyczącej dofinansowania dla pracowników a w części       
“Dla Kadrowców” dofinansowania części kosztów     
wynagrodzeń oraz należnych składek. 
 
Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 
 
Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o przyznanie      
świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w tym na         
opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i      
dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników    
objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym     
wymiarem czasu pracy. Wymiar czasu pracy można       
obniżyć o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu.           
Zatrudnionemu objętemu przestojem ekonomicznym    
pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie     
więcej niż o 50 proc., ale nie niższe jednak niż pensja           
minimalna, czyli 2 600 zł. To oznacza, że budżet dopłaci          
maksymalnie 40 proc. przeciętnego miesięcznego     
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału oraz pokryje      
składki na ubezpieczenia.  
 
W projekcie czytamy jednak że: 
 
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, musi 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 zalega w           
regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na     
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,    
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,    
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca       
III kwartału 2019 r.  
 
Pracodawca nie może więc zalegać z podatkami,       
składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie     
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń    
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz     
Solidarnościowy za okres do końca III kwartału 2019 r. W          
praktyce oznacza to, że by skorzystać z pomocy, musi         
zapłacić składki i podatki za styczeń, luty i marzec 2020          
roku. Pytanie, czy jeśli organy samorządowe zwolnią go w         
tym okresie z płacenia podatku od nieruchomości - będzie         
mógł skorzystać z pomocy. Wydaje się, że tak, bo wszelkie          
decyzje US lub ZUS dotyczące zwolnień, przesunięć       
terminów i ograniczeń wartości podatków i składek - do tej          
pory mieściły się w uznawaniu przez organy powyższe        
“niezalegania”. Wydawano stosowne zaświadczenia o     

niezaleganiu. Ale musiała być wcześniejsza decyzja      
urzędu.  
 
Prawa pracowników a projekt  
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym    
pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej      
niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na      
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za      
pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
 
‘Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w 
okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.” 
 
Obecna wersja specustawy dopuszcza obejście przepisów      
kodeksu pracy. Przy ustalaniu warunków i trybu       
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego      
lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się art. 42          
par. 1-3 k.p., czyli w praktyce przepisów o wypowiedzeniu         
zmieniającym. To oznacza, że zmiana warunków pracy i        
płacy nie musi być zaproponowana na piśmie, a w razie          
nie przyjęcia ich przez pracownika, umowa nie ulega        
rozwiązania. Co ważniejsze, specustawa daje związkom      
zawodowym tylko 2 dni na negocjacje nowych warunków        
i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju. Jeżeli nie         
jest możliwe uzgodnienie ich ze wszystkimi zakładowymi       
organizacjami, pracodawca bierze pod uwagę tylko te,       
które zrzeszają co najmniej 5 proc. zatrudnionych. Jeżeli        
jednak nowe warunki nie zostaną uzgodnione w ciągu 2         
dni, pracodawca ustala je samodzielnie. W ten sposób        
doprecyzowano art. 81 kodeksu pracy, o co postulowali        
przedsiębiorcy.  
 
Określają to fragmenty : 
 
Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju        
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy      
ustala się na zasadach określonych w ust. 11 i 12 w           
terminie dwóch dni od dnia poinformowania przez       
pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju     
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.      
Jeżeli warunki i tryb wykonywania pracy w okresie        
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu      
pracy nie zostaną ustalone w tym terminie, pracodawca        
ustala je samodzielnie. 
 
11. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju         
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy      
pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w        
porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.     
Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze        
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wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi,    
pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami      
związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 253      
ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach             
zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), z których każda           
zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u       
pracodawcy.  
 
12. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe        
organizacje związkowe, warunki i tryb wykonywania pracy       
w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego      
wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z        
przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie     
przyjętym u tego pracodawcy.  
 
13. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju         
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy      
ustala się na zasadach określonych w ust. 11 i 12 w           
terminie dwóch dni od dnia poinformowania przez       
pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju     
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.      
Jeżeli warunki i tryb wykonywania pracy w okresie        
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu      
pracy nie zostaną ustalone w tym terminie, pracodawca        
ustala je samodzielnie.  
 
 
Czym jest przestój ekonomiczny? 
 
Kodeks pracy przewiduje instytucję przestoju, choć nie       
precyzuje go bezpośrednio Artykuł 81: 
 
"§ 1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli        
był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z         
przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje    
wynagrodzenie wynikające z jego osobistego     
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub     
miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został        
wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania -      
50% wynagrodzenia. W każdym przypadku     
wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od        
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,     
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 
 
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje          
pracownikowi za czas niezawinionego przez niego      
przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika,       
wynagrodzenie nie przysługuje. 
 
§ 3. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć        
pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której      
wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę      
pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego       

zgodnie z § 1. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika,          
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za     
wykonaną pracę. 
 
By korzystać z tych uprawnień przedsiębiorca zasadniczo       
nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań      
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,     
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych    
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy. 
 
Wynagrodzenia przestojowe 
Kwestię wynagrodzenia pracownika objętego przestojem     
ekonomicznym reguluje art. 5 ust. 1 ustawy o        
szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i     
przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy.      
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym    
przysługuje od przedsiębiorcy: 
• świadczenie finansowane ze środków Funduszu Pracy       
na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas      
przestoju ekonomicznego oraz wynagrodzenie    
finansowane ze środków przedsiębiorcy, 
• łączna wysokość wynagrodzenia pracownika, tj.      
częściowo finansowana z Funduszu Pracy oraz częściowo       
przez pracodawcę nie może być niższa niż minimalne        
wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru      
czasu pracy pracownika. 
 
Wynagrodzenie przestojowe nalicza się na podstawie      
stawek miesięcznych lub godzinowych (wg     
zaszeregowania pracownika) albo nalicza się 50 proc.       
wynagrodzenia. Pracodawca nie musi też wypłacać za czas        
przestoju składników wynagrodzenia zależnych od     
rzeczywistego wykonywania pracy lub jej rezultatów, czyli       
na przykład premii. Pracodawca nie ma także obowiązku        
wypłacać 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego. 
 
 
Gdzie złożyć wniosek?Jak będzie wyglądała 
procedura?  
 
w projekcie czytamy: 
19. Wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz          
środków, o których mowa w ust. 2, stanowi pomoc de          
minimis.  
20. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się          
według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.       
21. Zadania organów administracji wynikające z ust. 1-20        
realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.  
 
Co istotne, we wstępnej wersji projektu można wyczytać,        
że dopłata ma mieć formę refundacji. Najpierw więc        
trzeba pracownikom wypłacić pensje, potem zebrać całą       
dokumentację i wysłać do Urzędu Pracy, poczekać aż        
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zweryfikuje wniosek, gdy będzie brakowało pieczątki lub       
dokumentu, będzie wniosek o uzupełnienie, itd.      
Ostatecznie firma w najgorszym wypadku może dostać       
pieniądze nawet po kilku miesiącach. O tym dowiemy        
się niestety dopiero gdy poznamy ostateczną treść ustawy. 
 
 
Inne ważne zmiany dla poszczególnych sektorów i       
branż 
 

1. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną –        
termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy      
skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia          
powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość      
skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej       
w przyszłości. 

2. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w       
przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z     
powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów       
lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej,     
sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy      
plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, możliwy        
voucher w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy. 

3. Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności      
związanych z handlem w niedziele. Projekt dopuszcza       
rozładowywania, przyjmowania i ustawianie towaru     
pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub      
zatrudnionemu wykonywania takich czynności w okresie      
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz       
30 dni od dnia ich odwołania. 
 
 
 

DLA KADROWCÓW 
 

 
Warunki i tryb przyznawania    
przedsiębiorcom dofinansowania części   
kosztów wynagrodzeń pracowników 
 
Art. 15. 1. 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 w rozumieniu ust. 3, oraz       
należnych od tych wynagrodzeń składek na      
ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów      
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
2. 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 w 
ciągu dowolnie wskazanych 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. 
3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku          
spadku obrotów o: 
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości          
nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby      
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w       
rozumieniu przepisów odrębnych, zwanego dalej     
„minimalnym wynagrodzeniem za pracę”; 
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości          
nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby      
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 
70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości          
nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby      
pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 
90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w ust. 3, nie          
może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na      
wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia      
społeczne od tych wynagrodzeń. 
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być          
przyznane na okres nie dłuższy niż: 
1) 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i        
małych przedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i           
2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; 
2) 3 miesięce – w przypadku średnich przedsiębiorców w         
rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018             
r. – Prawo przedsiębiorców. 
6. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach      
miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę     
oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu      
pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1,         
według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który        
dofinansowanie jest wypłacane.  
7. 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: 
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1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów      
gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w          
związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w 
ust. 1; 
2) 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          
(Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i             
2217); 
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych,      
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie     
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń    
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz     
Solidarnościowy; 
4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub      
średniego przedsiębiorcy; 
5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem; 
6) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku       
prowadzonego w spółdzielczej kasie    
oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej 
działalności gospodarczej; 
7) rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w         
okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych. 
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7, przedsiębiorca         
składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie       
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest     
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej       
treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za      
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje      
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie       
fałszywych zeznań. 
9. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w       
części, w której te same koszty zostały albo zostaną         
sfinansowane z innych środków publicznych. 
10. Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z     
przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w      
terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.  
11. Pomoc udzielana przedsiębiorcy, o której mowa w ust.         
1, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności       
pomocy de minimis. 
 
ZUS: Jest uproszczony wniosek o odroczenie      
płatności składek 
 
Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia       
składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na       
epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z      
uproszczonego wniosku – poinformowała w poniedziałek      
prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń      
Społecznych. Wniosek jest dostępny na stronie      
internetowej ZUS. Jest on przeznaczony dla wszystkich       
przedsiębiorców, niezależnie od sposobu prowadzenia     
przez nich księgowości. 

 
Aby wypełnić uproszczony wniosek wystarczy podać      
podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. –         
Należy tam również krótko, w żołnierskich słowach       
wyjaśnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła       
na sytuację finansową wnioskodawcy, że nie ma       
możliwości opłacenia w terminie należności – wyjaśnia       
prezes ZUS. 
 
W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w        
zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie        
terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego,      
zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie.       
Okres przesunięcia to 3 miesiące. 
 
Wniosek można przesłać elektronicznie – za      
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE),     
pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce        
ZUS. Jeżeli Zakład pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle       
do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres        
e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją        
przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać       
do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a         
oryginał dostarczyć później. 
 
 
Przypominamy, że to jest dopiero projekt! Natomiast       
pozwala on co nieco przewidywać kierunek zmian.       
Poinformujemy Was gdy wejdą w życie rozwiązania       
prawnie obowiązujące. 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl, gazeta.pl, 
gazetaprawna.pl, infor.pl 
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