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Informacja 

 o wybranych opcjach wsparcia w zakresie zapobiegania,  

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 

 

wynikających z ustawy 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 ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)  

[dalej jako: uTarcza] 
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1. Pojęcia wstępne - definicje 

 

1) Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku: 2600 zł 1;  

2) Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność 

gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej 2; 

3) Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 roku: 5198,98 zł 3; 

4) Przestój ekonomiczny: okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn 

niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy4; 

5) Obniżony wymiar czasu pracy: obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu pracy 

pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy 

wymiaru czasu pracy 5.  

 

2. Wsparcie: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz opłacenie składek ZUS 

pracowników należnych od pracodawcy – Dyrektor Wojewódzkiego UP 

 

1) Podmiot uprawniony: Przedsiębiorca zatrudniający pracowników 

(niezależnie od statusu – wielkości – przedsiębiorcy); 

 

2) Zakres wsparcia:  

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, 

- przyznanie środków na częściowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników należnych od pracodawcy 6, 

- świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy; 

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzenia pracowników, 

- wsparcie na wniosek przedsiębiorcy, 

- wsparcie w zakresie: 

a) pracowników pozostających z pracodawcą w stosunku pracy, 

b) osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą,  

 
1 określone w oparciu o: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1778) 
2 w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 
3 określone w oparciu o: komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P. z 2020 r. poz. 171) 
4 art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy 
5 art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy 
6 na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/18701388_art(4)_1?pit=2020-04-02
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c) osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy 

o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny  stosuje się przepisy dotyczące zlecania, 

d) osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz 

pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią 

zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu; 

 

4) Podstawy ulgi:  

- spadek obrotów gospodarczych Przedsiębiorcy, w następstwie wystąpienia 

COVID-19 7 rozumiany jako: spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym:  

a) nie mniej niż o 15%, obliczony 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 wsparcie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 

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, lub  

b) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 

miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu 

do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy 

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 

pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;  

- przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy pracowników, 

w następstwie wystąpienia COVID-19: 

a) w sytuacji przestoju ekonomicznego pracodawcy: pracownikowi objętemu 

przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie 

więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy8;  

b) w sytuacji obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy: obniżenie wymiaru 

czasu pracy nie przekroczyło 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, 

że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę9;  

 
7 zdefiniowany w art. 15g ust. 9 uTarczy 
8 Por. art. 15g ust. 6 i ust. 7 uTarczy 
9 Por. art. 15g ust. 8 i ust. 10 uTarczy 
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- spełnienie przez przedsiębiorcę, kryteriów, 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 pracy10 tj: 

a) nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem 

przypadku gdy:  

• zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia 

i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo  

• zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów 

gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń 

plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej 

przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz 

Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie 

na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek; 

b) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa 

w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe11 

tj.: 

• dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych12; 

• zostanie uprawdopodobnione, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne 

według przepisów ustawy;  

- dodatkowo brak zaległości Przedsiębiorcy 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.; 

- ustalenie w porozumieniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy; porozumienie zawiera stosowne 

dane 13; porozumienie zawiera pracodawca oraz:  

a) organizacje związkowe reprezentatywne, albo 

b)  zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja 

związkowa, albo  

c) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego 

pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; 

 
10 Dz. U. z 2019 r. poz. 669 
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zmianami 
12 m.in. domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące; dłużnik 

będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa 

przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają 

wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące 
13 określone w art.15g ust. 14 uTarczy 

https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(13)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17021464_art(11)_1?pit=2020-04-02
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w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników 

z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, 

trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, 

porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi 

przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach 

prawa pracy  

- pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi 

pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia14;  

- do wypłaty i rozliczenia wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy 

z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 

miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze 

do tej ustawy (stanowiące załącznik do informacji).  

 

5) Wysokość, tryb i źródło finansowania wsparcia:  

- wypłata wsparcia w okresach  

a) przestoju ekonomicznego lub  

b) obniżonego wymiaru czasu pracy pracowników 15; 

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników: 

a) w okresie przestoju ekonomicznego pracodawcy:  

• wynagrodzenie jest dofinansowywane w wysokości 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;  

• dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku;  

b) w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników:  

• wynagrodzenie jest dofinansowywane do wysokości połowy obniżonego 

wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,  

• dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których 

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został 

złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 

 
14 w przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym 

pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków 

i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy 

do rejestru ponadzakładowych układów pracy 
15 o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy 
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- wsparcie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia 

wniosku z możliwością przedłużenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów;  

- wypłata ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń 

na dofinansowanie wynagrodzenia.  

 

6) Inne wyłączenia ze wsparcia: 

- wsparcie nie obejmuje: pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną;  

- Przedsiębiorca, może otrzymać wsparcie, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu 

do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz 

ochrony miejsc pracy. 

 

7) Organ udzielający wsparcia: marszałek województwa - dyrektorzy wojewódzkich 

urzędów pracy.  

 

8) Regulacja prawna: art. 15g uTarczy.  

 

3. Wsparcie: Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników – Starosta 

Powiatowy UP 

 

1) Podmiot uprawniony:  

- Przedsiębiorca o statusie mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego 

przedsiębiorcy. 

 

2) Zakres wsparcia:  

- dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz składek od nich należnych.  

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- na podstawie umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorcą i Starostą po złożeniu wniosku 

o dofinansowanie i stosownych oświadczeń przez Przedsiębiorcę; 

- wsparcie w zakresie 16 pracowników pozostających z pracodawcą w stosunku pracy 

oraz stosowanie odpowiednie 17 do osób: 

a) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą,  

b) zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 

usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  

stosuje się przepisy dotyczące zlecania,  

c) wykonujących pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz 

pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią 

zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. 

 

 
16 Odpowiednie stosowanie art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 15zzb uTarczy 
17 Por. art. 15zzb ust. 2 uTarczy 
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4) Podstawy ulgi:  

- spadek obrotów gospodarczych Przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia COVID-

19, rozumiany jako 18: 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 z analogicznych 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;  

- Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych 

umową, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres 

równy temu okresowi (niedochowanie warunków powoduje zwrot wsparcia w terminie 

30 dni od wezwania Starosty). 

 

5) Wysokość, tryb i źródło finansowania wsparcia:  

- posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego Przedsiębiorcy; 

- wsparcie może być przyznane: 

a) w sytuacji spadku obrotów o co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;  

b) w sytuacji spadku obrotów o co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;  

c) w sytuacji spadku obrotów o co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników 

objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;  

- dofinansowanie, może być przyznane od dnia złożenia wniosku, na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące z możliwością przedłużenia w drodze rozporządzenia Rady Ministrów; 

- dofinansowanie jest 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 

 
18 Por. art. 15zzb ust. 3 uTarczy 
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wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień 

miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane;  

- wniosek o dofinansowanie składany w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru 

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy;  

- brak przesłanek upadłości Przedsiębiorcy; 

- niezaleganie 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.; 

- złożenie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

6) Inne wyłączenia ze wsparcia: 

- wsparcie nie obejmuje: pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną;  

- Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 

zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

 

7) Organ udzielający wsparcia: starosta – powiatowy urząd pracy. 

 

8) Regulacja prawna: art. 15zzb uTarczy.  

 

4. Wsparcie: Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności – Starosta PUP 

 

1) Podmiot uprawniony:  

- Przedsiębiorca (będący wyłącznie osobą fizyczną) niezatrudniający pracowników.  

 

2) Zakres wsparcia:  

- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku 

spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.  

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- wsparcie na wniosek złożony do Starosty. 

 

4) Podstawy ulgi:  

- spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, rozumiany 

jako: 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 z analogicznych 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; 
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- Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, 

na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez 

okres równy temu okresowi (brak spełnienia warunku powoduje zwrot wsparcia 

w terminie 30 dni od wezwania przez Starostę);  

 

5) Wysokość, tryb i źródło finansowania wsparcia:  

- dofinansowanie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 

oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie 

jest wypłacane; 

- wsparcie może być przyznane: 

a) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty 

minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,  

b) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – może być przyznane 

w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,  

c) w przypadku spadku obrotów o co najmniej 80% – może być przyznane 

w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, 

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące; 

- wniosek składany przez Przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru 

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy; 

- brak przesłanek upadłości Przedsiębiorcy; 

- niezaleganie 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.; 

- złożenie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej; 

- przeznaczenie dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

6) Inne wyłączenia ze wsparcia: 

- Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty 

zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

 

7) Organ udzielający wsparcia: starosta – powiatowy urząd pracy.  

 

8) Regulacja prawna: art. 15zzc uTarczy.   

 

5. Zwolnienie płatnika (który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 

10 ubezpieczonych) ze składek  

 

1) Podmiot uprawniony:  

- płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych 

mniej niż 10 ubezpieczonych; 
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2) Zakres wsparcia:  

- zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na: 

a) ubezpieczenia społeczne,  

b) ubezpieczenie zdrowotne,  

c) Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,  

należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych 

w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.; 

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- wsparcie na wniosek złożony do ZUS (wniosek RDZ). 

 

4) Podstawy ulgi:  

- kwestie formalne dotyczące: statusu wnioskodawcy jako płatnika składek, osób 

zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, okresu należnych składek oraz zakresu ich 

zadeklarowania;  

 

5) Wysokość, tryb i źródło finansowania wsparcia:  

- wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych 

za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

- wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera między innymi: 

a) dane płatnika składek: 

• imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

• numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

• adres do korespondencji; 

b) inne informacje niezbędne do umorzenia składek 19; 

c) podpis wnioskodawcy; 

- wniosek o zwolnienie może być złożony w formie dokumentu papierowego albo 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego 

w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

- zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, znane 

na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek (ZUS informuje 

płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 

w przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie 

 
19 por. 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
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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teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja, udostępniana jest 

wyłącznie na tym profilu; 

- odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, następuje 

w drodze decyzji (od której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia 

wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy); 

- do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 

dotyczące odwołań od decyzji oraz Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi; 

- obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania 

składek, o których mowa w art. 31zo, realizowana jest w trybie umorzenia składek;  

- nieuzasadnione pobranie wsparcia powoduje obowiązek jego zwrotu wraz z odsetkami 

za zwłokę.  

 

6) Inne obowiązki formalne związane ze wsparciem: 

- za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje 

rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych 

w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi 

przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania; 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej 

lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest 

z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym 

powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie 

z opłacania składek; 

- warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest 

przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych 

za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba 

że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania; 

- osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują 

prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

- wymiana informacji pomiędzy ZUS i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej 

w stosownej materii wniosku;  

- przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 

nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

7) Organ udzielający wsparcia: zakład ubezpieczeń społecznych.  

 

8) Regulacja prawna: art. 31zo – art. 31 zy uTarczy.   
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6. Zwolnienie płatnika (prowadzącego działalność gospodarczą) ze składek własnych  

 

1) Podmiot uprawniony:  

- płatnik składek, będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa 

w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 20, opłacający składki 

wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;  

- osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się 

przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru 

składek stanowi zadeklarowana kwota.  

 

2) Zakres wsparcia:  

- zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek 

na obowiązkowe własne: 

a) ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,  

b) dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne,  

c) Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 

r. do dnia 31 maja 2020 r.,  

jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności 

w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany 

w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, 

o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.; 

- zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone 

od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek.  

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- wsparcie na wniosek złożony do ZUS (wniosek RDZ). 

 

4) Podstawy ulgi:  

- status wnioskodawcy jako płatnika składek oraz osoby prowadzącej działalność 

gospodarczą, 

- opłacanie własnych składek, 

- prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,  

- przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 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 2020 r. 21;  

 
20 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321) 
21 Por. 5 227 zł (300% = 15681 zł) – zob. obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego 

wynagrodzenia (M.P. poz. 1147) 
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5) Wysokość, tryb i źródło finansowania wsparcia:  

- wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych 

za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.; 

- wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera między innymi: 

a) dane płatnika składek: 

• imię i nazwisko, nazwę skróconą, 

• numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo 

paszportu, 

• adres do korespondencji; 

b) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające 

uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie 

z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń); 

c) inne informacje niezbędne do umorzenia składek 22; 

d) podpis wnioskodawcy;  

- wniosek o zwolnienie może być złożony w formie dokumentu papierowego albo 

elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego 

w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych; 

- zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, znane 

na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek (ZUS informuje 

płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 

w przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie 

teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja, udostępniana jest 

wyłącznie na tym profilu;  

- odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, następuje 

w drodze decyzji (od której płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia 

wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy); 

- do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 

dotyczące odwołań od decyzji oraz Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi; 

- obsługa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnienia z obowiązku opłacania 

składek, o których mowa w art. 31zo, realizowana jest w trybie umorzenia składek;  

 
22 Por. 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
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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- nieuzasadnione pobranie wsparcia powoduje obowiązek jego zwrotu wraz z odsetkami 

za zwłokę.  

 

6) Inne obowiązki formalne związane ze wsparciem: 

- za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje 

rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych 

w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi 

przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania; 

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej 

lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest 

z obowiązku ich składania - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym 

powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie 

z opłacania składek; 

- warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest 

przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych 

za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba 

że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania; 

- informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą 

działalność i osób z nimi współpracujących, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, 

ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego, jako składka wpłacona;  

- w przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi 

współpracujących jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń 

z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia 

społeczne, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone; 

- osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca 

zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 

2020 r.; 

- osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie 

zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują 

prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;  

- wymiana informacji pomiędzy ZUS i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej 

w stosownej materii wniosku;  

- przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, 

nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

 

7) Organ udzielający wsparcia: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

 

8) Regulacja prawna: art. 31zo – art. 31zy uTarczy.   
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7. Wsparcie: Świadczenie postojowe - ZUS  

 

1) Podmiot uprawniony:  

- osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą (na podstawie Prawa 

przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych); 

- osoba wykonująca: 

a) umowę agencyjną,  

b) umowę zlecenia,  

c) inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo  

d) umowę o dzieło;  

[dalej jako Osoba korzystająca] – świadczenie dotyczy osób fizycznych.  

 

2) Zakres wsparcia:  

- świadczenie pieniężne w określonej ustawowo wysokości.  

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- wsparcie na wniosek (RSP-D) złożony przez Osobę korzystającą (w przypadku osoby 

wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek (RSP-C), składany jest za pośrednictwem 

odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego), w formie pisemnej bądź 

elektronicznej (z podpisem kwalifikowanym albo podpisem eZUS); odmowa następuje 

w formie decyzji, od której służy odwołanie do sądu powszechnego;   

- wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy 

od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii; 

- pobór świadczenia w kwocie nienależnej powoduje obowiązek jego zwrotu z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie – orzekanego w trybie decyzji o ustaleniu i zwrocie 

świadczenia;  

- przedawnienie wydania decyzji o zwrocie: 5 lat od dnia wypłaty świadczenia; 

- przedawnienie nienależnie pobranego świadczenia: 3 lata od wydania decyzji o zwrocie 

nienależnego świadczenia. 

 

4) Podstawy ulgi:  

- osoba korzystająca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż 

realizacja pozarolniczej działalności gospodarczej bądź wykonanie umów określonych 

w pkt 1;  

- osoba korzystająca: zamieszkuje na terytorium RP i: 

a) posiada obywatelstwo polskie lub  

b) prawo pobytu lub 

c) jest cudzoziemcem, legalnie przebywającym na terenie RP;  

- w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu 

działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność 
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gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta 

umowa cywilnoprawna; 

- w stosunku do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:  

a) rozpoczęcie tej działalności nastąpiło przed  1 lutego 2020 r. i: 

b) działalność nie została zawieszona oraz przychód z pozarolniczej działalności 

gospodarczej w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku; 

c) nastąpiło zawieszenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 

31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony 

wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień 

złożenia wniosku;  

d) wymogi określone w lit. a – lit. c nie dotyczą: osoby prowadzącej pozarolniczą 

działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące 

zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która 

korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług 23;  

- w stosunku do osoby wykonującej inne umowy określone w pkt 1 (bez działalności):  

a) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;  

b) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku 

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, 

obowiązującego na dzień złożenia wniosku;  

- 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;  

- istnienie określonych elementów wniosku oraz załączników dowodowych (oświadczeń 

składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej, kopii umów). 

 

5) Wysokość, tryb i źródło finansowania wsparcia:  

- świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 r.; 

- w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów 

o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym 

 
23 na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106) 
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miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. 

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu 

wykonywania tych umów cywilnoprawnych; 

- osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie 

przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej 

i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, świadczenie 

postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w 2020 r.; 

- w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje 

jedno świadczenie postojowe. 

 

6) Inne zagadnienia: 

- obowiązkowa elektroniczna wymiana informacji pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Szefem Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu 

wykazanego we wniosku o świadczenie i stwierdzonych rozbieżnościach. 

 

7) Organ udzielający wsparcia: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

8) Regulacja prawna: art. 15zq - art. 15zz uTarczy.  

 

8. Wsparcie: Pożyczka na dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności – 

Starosta 

 

1) Podmiot uprawniony:  

- Przedsiębiorca o statusie mikroprzedsiębiorcy. 

 

2) Zakres wsparcia:  

- dofinansowanie części bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.  

 

3) Rodzaj wsparcia:  

- wsparcie na wniosek złożony do Starosty; 

- pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. 

 

4) Podstawy ulgi:  

- prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. 

 

5) Wysokość, tryb i źródło finansowania wsparcia:  

- wsparcie na wniosek po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy; 

- mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 
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- 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; 

- 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. 

 

6) Organ udzielający wsparcia: starosta – powiatowy urząd pracy.  

 

7) Regulacja prawna: art. 15zzd uTarczy.   


