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PROPOZYCJA ZASADY UPRAWNIENI OBOWIĄZKI

Zwolnienie z ZUS
Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia 

społeczne, zdrowotne i inne za okres od 1 
marca do 31 maja. Wszyscy zwolnieni na tych 

warunkach podlegają w tym czasie 
ubezpieczeniu.

Płatnik składek, który na dzień 29 lutego zgłosił 
mniej niż 10 ubezpieczonych i był płatnikiem 1 

lutego. Wyjątkiem jest osoba, która zgłosiła 
wyłącznie siebie do ubezpieczenia i osiągnęła 

przychód 300% w pierwszym miesiącu za który 
składany jest wniosek (jej zwolnienie nie 

przysługuje).

Płatnik dostarcza ZUSowi wniosek o zwolnienie 
z opłacania składek do 30 czerwca 2020. Do 30 

czerwca musi też dostarczyć deklaracje 
rozliczeniowe za wszystkie miesiące objęte 

zwolnieniem.

40-40-20

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu 
pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, nie 
mniej jednak niż wynosi minimalna krajowa. 
Połowę kosztów zatrudnienia pracownika na 
obniżonym etacie pokryje wtedy państwo. 

Maksymalne dopłata na jednego pracownika 
wynieść może 40% średniego wynagrodzenia.

Z tej opcji skorzystać może każdy 
przedsiębiorca gdy spadły mu obroty:

1. o 15% w ciągu dwóch miesięcy w tym roku, 
w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy 

roku poprzedniego.
2. o 25% w stosunku do miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
WYJĄTEK: Do dopłat nie są wliczani 

pracownicy, których przychód przekraczał 
300% średniej krajowej w miesiącu 

poprzedzającym wniosek.

1.Złożenie wniosku o wypłatę środków z FGŚP 
na ochronę miejsc pracy.

2. Wypracowanie porozumienia ze związkami 
zawodowymi lub przedstawicielami 

pracowników i przesłanie go do właściwego 
inspektora pracy

3. Uregulowanie wszelkich zaległości 
podatkowych i składkowych

4. Utrzymanie zatrudnienia pracownika, do 
którego dopłaca państwa przez okres wsparcia 

i 3 miesiące po jego zakończeniu.

Postojowe – dopłata 
dla pracowników

Pracownikowi objętemu przestojem 
ekonomicznym pracodawca wypłaca 

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, 
nie niższe niż minimalna krajowa. Państwo 

dopłaca wtedy do kosztów 50% minimalnego 
wynagrodzenia.

 

Z tej opcji skorzystać może każdy 
przedsiębiorca gdy spadły mu obroty:

1. o 15% w ciągu dwóch miesięcy w tym roku, 
w stosunku do dwóch analogicznych miesięcy 

roku poprzedniego.
2. o 25% w stosunku do miesiąca 

poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
WYJĄTEK: Do dopłat nie są wliczani 

pracownicy, których przychód przekraczał 
300% średniej krajowej w miesiącu 

poprzedzającym wniosek.

1.Złożenie wniosku o wypłatę środków z FGŚP 
na ochronę miejsc pracy.

2. Wypracowanie porozumienia ze związkami 
zawodowymi lub przedstawicielami 

pracowników i przesłanie go do właściwego 
inspektora pracy

3. Uregulowanie wszelkich zaległości 
podatkowych i składkowych

4. Utrzymanie zatrudnienia pracownika, do 
którego dopłaca państwa przez okres wsparcia 

i 3 miesiące po jego zakończeniu.
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PROPOZYCJA ZASADY UPRAWNIENI OBOWIĄZKI

Mikro-pożyczka

Ze środków Funduszu Pracy jednorazowo 
wypłacona będzie pożyczka w wysokości 5 

tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności.

Mikrofirmy
w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców.

Wniosek o pożyczkę uprawniony składa do 
właściwego powiatowego urzędu pracy, z 

informacją o stanie zatrudnienia na dzień 29 
lutego 2020 roku. 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. 
Przedsiębiorca ma możliwość złożenia 

wniosku o umorzenie zwrotu pożyczki, w 
przypadku utrzymania stanu zatrudnienia z 29 

lutego w okresie 3 miesięcy od otrzymania 
pożyczki. 

Postojowe – dopłata 
dla przedsiębiorców 

Uprawnieni przedsiębiorcy mają prawo do 
jednorazowego świadczenia (ustawa daje 
możliwość wydania rozporządzenia, który 

obligować będzie do wypłacenia ponownego 
świadczenia) w wysokości 80% minimalnego 
wynagrodzenia, z wyjątkiem przedsiębiorców 

na karcie podatkowej którzy dostaną 
świadczenie w wysokości 50% minimalnego 

wynagrodzenia.

Z tej opcji skorzystać może przedsiębiorca gdy 
spadły mu obroty:

o 15% w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku w stosunku do przychodu 
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten 

miesiąc

Należy złożyć wniosek się do ZUS nie później 
niż 3 miesiące po ustaniu stanu epidemii.



PRZESUNIĘCIE NIEKTÓRYCH TERMINÓW

Sprawozdanie 

finansowe

Płatność PIT
(w przypadku poniesienia 

negatywnych konsekwencji z racji 

COVID-19)

Nowa matryca VAT
Termin wejścia w życie

Terminy procesowe, 

sądowe i 

administracyjne

2020

30 MAJA 1 CZERWCA 1 LIPCA BRAK UPŁYWANIA



PRZESUNIĘCIE NIEKTÓRYCH TERMINÓW

Zezwolenie na pobyt 

cudzoziemca
Termin liczony od zakończenia 

epidemii

Badania okresowe
Termin liczony od zakończenia 

epidemii

Badanie techniczne 

pojazdu
Na wniosek

60 DNI 6 MIESIĘCY30 DNI
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INNE REGULACJE

Bank może zmienić określone 

w umowie warunki lub 

terminy spłaty kredytów

1

Wstrzymanie opłat dla organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi  np. ZAIKS na czas 

epidemii

2

Wygasają umowy najmu w 

galeriach handlowych (dot. to 

zamkniętych obiektów). Uprawniony 

ma prawo przedłożyć 

bezwarunkowo ofertę przedłużenia 

umowy najmu na 6 miesięcy na 

dotychczasowych warunkach przez 

3 miesiące od ponownego otwarcia 

lokalu

3

Samorząd może na drodze 

uchwały rady gminy zwolnić z 

podatku od nieruchomości

4

Możliwość zwolnienia z innych 

należności przez samorządy np. 

czynszów

5
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DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ


	Tarcza antykryzysowa
	Slajd 2
	Slajd 3
	PRZESUNIĘCIE NIEKTÓRYCH TERMINÓW
	PRZESUNIĘCIE NIEKTÓRYCH TERMINÓW
	INNE REGULACJE
	Slajd 7

