TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców
Mikroporadnik cz. I
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Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie „Tarczy Antykryzysowej 2.0.” przedstawiamy aktualnie obowiązujące rozwiązania, która maja
służyć wsparciu przedsiębiorców poprzez obniżenie ich zobowiązań publicznoprawnych oraz udostępnienie im środków
finansowych przez podmioty publiczne. W części I naszego mikroporadnika przedstawiamy instrumenty skierowane w
założeniu do najszerszego kręgu podmiotów, tj. dotyczące składek ZUS, dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP
(wypłacanych przez Wojewódzkie Urzędu Pracy), dofinansowania wynagrodzeń oraz pożyczek z Powiatowych Urzędów
Pracy, a także świadczenia postojowego.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy rozwiązania obowiązujące na mocy:
I.

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 – „Tarcza Antykryzysowa 1.0”

II.

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 - „Tarcza Antykryzysowa 2.0”
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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Opracowanie ma charakter informacyjny i obejmuje tylko niektóre rozwiązania wprowadzone
w „Tarczy Antykryzysowej”. Nie stanowi porady prawnej.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani możliwością wykorzystania w swoim
przedsiębiorstwie instytucji wprowadzonych „Tarczą Antykryzysową”, zapraszamy do kontaktu:

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu
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SPIS TREŚCI
1.

zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS (str. 4-5)

2.

odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w płatności składek ZUS (str. 6)

3.

zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dot. składek ZUS (str. 7)

4.

obniżenie wynagrodzeń i ich dofinansowanie z FGŚP (str. 8-9)

5.

świadczenie postojowe (str. 10)

6.

pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z PUP (str. 11)

7.

dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorców oraz MŚP z PUP na koszty wynagrodzeń (str. 12)

8.

Dofinansowanie prowadzenia działalności przez samozatrudnionych str. (13)
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUS
UPRAWNIENI
PŁATNICY

Przedsiębiorcy:
samozatrudnieni

spółki prawa
handlowego
inne osoby prawne

ZAKRES ZWOLNIENIA (KRYTERIA DODATKOWE)
ze zwolnienia z opłacania składek w całości
może skorzystać samozatrudniony, który w
pierwszym miesiącu, za który składany jest
wniosek o zwolnienie, osiągnął przychód nie
wyższy niż 15 681 zł i
rozpoczął działalność gospodarczą przed
1 kwietnia 2020 r.

UBEZPIECZENI,
KTÓRYCH DOTYCZY
INSTRUMENT

przedsiębiorca
(samozatrudniony)

pracownicy (osoby
pozostające z
ze zwolnienia z opłacania składek w całości
przedsiębiorcą w
może zostać przedsiębiorca, który był zgłoszony stosunku pracy)
jako płatnik składek w okresach wskazanych w
ustawie i zgłosił do ubezpieczeń społecznych
osoby wykonujące na
mniej niż 10 ubezpieczonych:
rzecz
zwolniony z opłacania składek w wysokości 50
% łącznej kwoty nieopłaconych składek może
zostać przedsiębiorca, który był zgłoszony jako
płatnik składek w okresach wskazanych w
ustawie i zgłosił do ubezpieczeń społecznych
od 10 do 49 ubezpieczonych

przedsiębiorcy pracę
na podstawie umowy
cywilnoprawnej

RODZAJE ZWOLNIONYCH
SKŁADEK ORAZ OKRES
ZWOLNIENIA

RODZAJE SKŁADEK
ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy,
FGŚP,
ubezpieczenia zdrowotne
ZWOLNIENIE DOTYCZY
SKŁADEK ZA:
marzec 2020
kwiecień 2020
maj 2020

PROCEDURA

Zwolnienie jest
obligatoryjne, ale nie
następuje z mocy
prawa, ani z urzędu, ale
tylko na wniosek
uprawnionego. Należy
złożyć wniosek do ZUS
na odpowiednim
formularzu w terminie
do 30 czerwca 2020 r.

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK ZUSUWAGI DODATKOWE
1.

W oparciu o „Tarczę Antykryzysową 1.0” ze zwolnienia skorzystać mogli wyłącznie zgłoszeni jako płatnicy składek na dzień

1 lutego 2020 r., zgłaszający do ubezpieczenia mniej niż 10 osób oraz samozatrudnieni, którzy osiągnęli przychód w
miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy niż 15 681 zł (trzykrotność „średniej krajowej”). W

„Tarczy

Antykryzysowej 2.0” rozszerzono krąg uprawnionych do o przedsiębiorców którzy zgłosili się do ZUS jako płatnicy składek
od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 ubezpieczonych. Ta kategoria
podmiotów może korzystać ze zwolnienia w wysokości 50 % składek. Do liczby pracowników określanej na potrzeby
uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie wlicza się pracowników młodocianych
2.

„Tarcza Antykryzysowa 2.0”. przewiduje, iż ze zwolnienia skorzystać mogą także przedsiębiorcy, którzy opłacili składkę za

marzec - opłacona składka zostanie zwrócona
3.

Przychód związany ze zwolnieniem z obowiązku zapłaty składek nie stanowi przychodu określonego na potrzeby
podatków dochodowych
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA ODSETEK ZA ZWŁOKĘ
W PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS
UPRAWNIENI
PŁATNICY

ZAKRES
ZWOLNIENIA
(KRYTERIA
DODATKOWE)

UBEZPIECZENI, KTÓRYCH
DOTYCZY INSTRUMENT

przedsiębiorca
(samozatrudniony)

Przedsiębiorcy:
samozatrudnieni
spółki prawa
handlowego

inne osoby
prawne

Brak.
(W „Tarczy
Antykryzysowej 2.0”
nie wskazano
żadnych ograniczeń
w tym zakresie.)

pracownicy (osoby
pozostające z
przedsiębiorcą w stosunku
pracy)
osoby wykonujące na rzecz
przedsiębiorcy pracę na
podstawie umowy
cywilnoprawnej
(W „Tarczy Antykryzysowej
2.0” nie wskazano żadnych
ograniczeń w tym zakresie.)

RODZAJE ZWOLNIONYCH
SKŁADEK ORAZ OKRES
ZWOLNIENIA
RODZAJE SKŁADEK
ubezpieczenia społeczne,
Fundusz Pracy,
FGŚP,
ubezpieczenia zdrowotne
(W „Tarczy Antykryzysowej
2.0” nie wskazano żadnych
ograniczeń w tym zakresie.)
ZWOLNIENIE DOTYCZY:
odsetek od należności z
tytułu składek należnych za
okres przypadający po dniu
31 grudnia 2019

PROCEDURA

Zwolnienie jest fakultatywne i może
nastąpić tylko na wniosek uprawnionego.
Wniosek do ZUS musi być złożony w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo
stanu epidemii bądź w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu Musi
zawierać uzasadnienie. W „Tarczy
Antykryzysowej 2.0” nie wskazano żadnych
kryteriów, którymi ZUS ma się kierować
wydając decyzję o ewentualnym
odstąpieniu od pobierania odsetek.

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/

7

ZWOLNIENIE Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ DOTYCZĄCEJ SKŁADEK ZUS
UPRAWNIENI
PŁATNICY

ZAKRES ZWOLNIENIA
(KRYTERIA
DODATKOWE)

UBEZPIECZENI, KTÓRYCH
DOTYCZY INSTRUMENT

RODZAJE ZWOLNIONYCH
SKŁADEK ORAZ OKRES
ZWOLNIENIA

PROCEDURA

przedsiębiorca
(samozatrudniony)

Przedsiębiorcy:
samozatrudnieni
spółki prawa
handlowego
inne osoby
prawne

Zwolnienie dotyczy
przedsiębiorców
mających trudności w
opłaceniu składek za
okres od 1 stycznia
2020 roku, którzy
skorzystali z możliwości
odroczenia terminu
płatności składek lub
rozłożenia
należności na raty

Zwolnienie jest obligatoryjne,
RODZAJE SKŁADEK
pracownicy (osoby
ale nie następuje z mocy
ubezpieczenia społeczne,
pozostające z przedsiębiorcą
prawa, ani z urzędu, ale tylko
Fundusz Pracy,
w stosunku pracy)
na wniosek uprawnionego.
FGŚP,
Należy złożyć wniosek do ZUS
ubezpieczenia zdrowotne
osoby wykonujące na rzecz
na odpowiednim formularzu w
(W „Tarczy Antykryzysowej
przedsiębiorcy pracę na
okresie obowiązywania stanu
2.0” nie wskazano żadnych
podstawie umowy
zagrożenia epidemicznego albo
ograniczeń w tym zakresie.)
cywilnoprawnej
stanu epidemii bądź w okresie
30 dni następujących po ich
ZWOLNIENIE DOTYCZY:
(W „Tarczy Antykryzysowej
odwołaniu.
Składek należnych za okres
2.0” nie wskazano żadnych
od 1 stycznia 2020 r.
ograniczeń w tym zakresie.)
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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OBNIŻENIE WYNAGRODZEŃ I ICH DOFINANSOWANIE Z FGŚP
- WYNAGRODZENIE POSTOJOWE
UPRAWNIENI
PRZEDZIĘBIORCY

Przedsiębiorcy:
samozatrudnieni
spółki prawa handlowego
inne osoby prawne,

u których ze względu na COVID-19
wystąpił spadek obrotów w ujęciu
ilościowym lub wartościowym w
wysokości:
nie mniejszej niż 15% w wypadku
stosunku obrotów w ciągu 2 kolejnych
miesięcy do dnia
złożenia odpowiedniego wniosku po 1
stycznia 2020 roku z analogicznymi
obrotami w roku poprzednim lub nie
mniejszej niż 25% w wypadku stosunku
obrotów z dowolnego miesiąca do dnia
złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku
w porównaniu do miesiąca poprzedniego

ZAKRES
ZMNIEJSZENIA
WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenia
pracowników
objętych przestojem
można obniżyć o
maksymalnie 50%,
przy czym nie
bardziej niż do
wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
(obliczonego
proporcjonalnie do
wymiary czasu
pracy).

WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA Z FGŚP

KATEGORIE ZATRUDNIONYCH. KTÓRYCH
DOTYCZY INSTRUMENT

Dofinansowanie wynosi 50%
minimalnego wynagrodzenia
(oraz obejmuje środki na
opłacenie składek ZUS od tych
wynagrodzeń).

pracownicy (osoby pozostające z
przedsiębiorcą w stosunku pracy),

Dofinansowanie przyznaje się
na okres 3 miesięcy.

osoby świadczące na rzecz
przedsiębiorcy usługi na podstawie
umowy o pracę nakładczą albo umowy
zlecenia lub innej, do której
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

Dofinansowania nie można
otrzymać jeśli na tych samych
pracowników pracodawca
otrzymał inną pomoc na rzecz
ochrony miejsc pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje do
pensji pracowników, których
wynagrodzenie za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
przekroczyło 300% prognozowanego
średniego
wynagrodzenia w 2020 roku

osoby wykonujące na rzecz
przedsiębiorcy pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej

PROCEDURA

Przedsiębiorca (pracodawca)
zawiera porozumienie z
organizacją związkową lub
przedstawicielami
pracowników.
Kopię porozumienia w ciągu
5 dni od jego zawarcia
przedsiębiorca (pracodawca)
przedstawia
okręgowemu inspektorowi
pracy.
Przedsiębiorca (pracodawca)
składa wniosek do Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Wniosek należy złożyć w
okresie spadku obrotów.

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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OBNIŻENIE WYNAGRODZEŃ I ICH DOFINANSOWANIE Z FGŚP
- OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY
UPRAWNIENI
PRZEDSIĘBIORCY
Przedsiębiorcy:
samozatrudnieni
spółki prawa handlowego
inne osoby prawne,
u których ze względu na COVID-19
wystąpił spadek obrotów w ujęciu
ilościowym lub wartościowym w
wysokości:
nie mniejszej niż 15% w wypadku stosunku
obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy do
dnia
złożenia odpowiedniego wniosku po 1
stycznia 2020 roku z analogicznymi
obrotami w roku poprzednim lub nie
mniejszej niż 25% w wypadku stosunku
obrotów z dowolnego miesiąca do dnia
złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku
w porównaniu do miesiąca poprzedniego

ZAKRES OBNIŻENIA
WYMIARU ORAZ
ZMNIEJSZENIA
WYNAGRODZENIA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z
FGŚP

Dofinansowanie przysługuje w
wysokości do połowy
wynagrodzenia (ale nie więcej niż
40% przeciętnego
Wymiar czasu pracy wynagrodzenia za pracę). Nie
sprecyzowano kryteriów według
pracownika można
których ma być określona
obniżyć o
maksymalnie 20%, nie wysokość dofinansowania.
więcej niż do
maksymalnie 0,5
Dofinansowanie przyznaje się na
etatu, z
okres 3 miesięcy.
zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie nie
może być niższe niż
wynagrodzenie
Dofinansowania nie można
minimalne (obliczone otrzymać jeśli na tych samych
proporcjonalnie do
pracowników pracodawca
wymiaru czasu pracy) otrzymał inną pomoc na rzecz

KATEGORIE ZATRUDNIONYCH.
KTÓRYCH DOTYCZY
INSTRUMENT
pracownicy (osoby pozostające
z przedsiębiorcą w stosunku
pracy),

Dofinansowanie nie przysługuje
do pensji pracowników, których
wynagrodzenie za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku przekroczyło 300%
prognozowanego średniego
wynagrodzenia w 2020 roku

PROCEDURA
Przedsiębiorca (pracodawca)
zawiera porozumienie z
organizacją związkową lub
przedstawicielami pracowników.
Kopię porozumienia w ciągu 5
dni od jego zawarcia
przedsiębiorca (pracodawca)
przedstawia
okręgowemu inspektorowi
pracy.
Przedsiębiorca (pracodawca)
składa wniosek do Dyrektora
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Wniosek należy złożyć w okresie
spadku obrotów.

ochrony miejsc pracy.

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
UPRAWNIONE
PODMIOTY

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą, które rozpoczęły działalność
przed 1lutego 2020 r. i przed tą datą jej nie
zawiesiły oraz w miesiącu poprzedzającym
Świadczenie wynosi 2080
złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły
zł (80% minimalnego
przychód
wynagrodzenia
obniżony o co najmniej 15%
obowiązującego w 2020 r.)
Świadczenie nie podlega
opodatkowaniu ani nie jest
osoby wykonujące pracę na podstawie umów
tytułem do
cywilnoprawnych którzy zawarli umowę
odprowadzania składek na
cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 r.,
ubezpieczenia społeczne
których wynagrodzenie z
ani zdrowotne.
umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej
1300 zł albo których zleceniodawca nie
otrzymał pomocy Państwa na wypłatę
wynagrodzeń pracownikom

OKRES, ZA KTÓRY
PRZYSŁUGUJE
ŚWIADCZENIA

O wypłatę oświadczenia
można wystąpić
trzykrotnie (raz w
miesiącu).

PROCEDURA

Wypłata świadczenia postojowego jest
obligatoryjna, ale nie następuje z mocy
prawa, ani z urzędu, ale tylko na
wniosek. Należy złożyć wnioski do ZUS
na odpowiednich formularzach
najpóźniej w terminie trzech miesięcy
od miesiąca, w których został zniesiony
stan epidemii.
Wniosek (w imieniu własnym) składa
jednoosobowy przedsiębiorca.
W imieniu osób wykonujących pracę w
oparciu o umowy cywilnoprawne
wniosek składa zleceniodawca
(odpowiednio: zamawiający).

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Z PUP
UPRAWNIONE
PODMIOTY

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Mikroprzedsiębiorcy:

Pożyczka z przeznaczeniem na bieżące koszty
prowadzenia działalności.

osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą
spółki prawa handlowego
inne osoby prawne,
które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 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.
O pożyczkę mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy,
którzy prowadzili działalność gospodarczą
przed 1 marca 2020 r.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Maksymalna wysokość
pożyczki wynosi 5000 zł
Oprocentowanie
pożyczki wynosi 0,05%
redyskonta weksli
przyjmowanych przez
NBP.

Pożyczka przysługuje niezależnie do tego, czy
mikroprzedsiębiorca zatrudnia, czy nie
zatrudnia pracowników (W „Tarczy
Antykryzysowej 2.0. usunięto warunek
zatrudniania pracowników oraz utrzymania
zatrudnienia w terminie 3 miesięcy od dnia
udzielenia pożyczki).

PROCEDURA
Udzielenie pożyczki jest fakultatywne i
może nastąpić na wniosek
uprawnionego.
Wniosek o udzielenie pożyczki należy
złożyć do Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w ciągu 14 dni po
ogłoszeniu
naboru.

Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy.
Rozpoczęcie spłaty następuje po
sześciomiesięcznym okresie karencji.

Nabór jest ogłaszany na stronach
internetowych poszczególnych PUP, w
różnych terminach. Należy śledzić
strony internetowe poszczególnych
PUP.

Pożyczka podlega umorzeniu na wniosek
przedsiębiorcy, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy
od dnia udzielenia pożyczki.
Umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu w
PIT ani CIT.

W celu umorzenia pożyczki należy
złożyć wniosek do Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy.
Warunkiem umorzenia jest
prowadzenie działalność gospodarczej
przez okres 3 miesięcy od dnia
udzielenia pożyczki

koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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DOFINANSOWANIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ MŚP Z
PUP NA KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
UPRAWNIONE
PODMIOTY

Mikro - , mali i średni przedsiębiorcy:
osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą
spółki prawa handlowego
inne osoby prawne,
które w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych: zatrudniał
średniorocznie mniej niż 250 pracowników i
osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży
towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający
równowartości w złotych 50 milionów euro,
lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyły równowartości w złotych
43 milionów euro.

KRYTERIA DODATKOWE

Mikroprzedsiębiorca
musi zatrudniać
pracowników.
Dofinansowanie
przysługuje
mikroprzedsiębiorcom, u
których ze względu na
COVID-19 wystąpił
spadek obrotów
obliczony jako stosunek
łącznych obrotów w
ciągu dowolnie
wskazanych dwóch
kolejnych miesięcy po
1stycznia 2020 roku w
porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych
dwóch miesięcy w roku
poprzednim, o co
najmniej:
30 % lub
50% lub
80%.

WYSOKOŚĆ I PRZEDMIOT
DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie dotyczy
wynagrodzeń oraz należnych od
nich składek na ubezpieczenia
społeczne. Dofinansowanie
wynosi:
przy spadku obrotów o co
najmniej 30% - do 50%
wynagrodzenia, nie więcej niż 50
% płacy minimalnej,
przy spadku obrotów o co
najmniej 50% - do 70%
wynagrodzenia, nie więcej niż 70
% płacy minimalnej,
przy spadku obrotów o co
najmniej 80% - do 90%
wynagrodzenia, nie więcej niż 90
% płacy minimalnej.
Nie sprecyzowano warunków, od
których zależy wysokość
dofinansowania w konkretnym
przypadku.

KATEGORIE
ZATRUDNIONYCH.
KTÓRYCH DOTYCZY
INSTRUMENT

PROCEDURA

Udzielenie dofinasowania jest fakultatywne
i może nastąpić na wniosek uprawnionego.
Należy złożyć wniosek o udzielenie pożyczki
do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
ciągu 14 dni po ogłoszeniu naboru. Nabór
jest ogłaszany na stronach internetowych
poszczególnych PUP, w różnych terminach.
Należy śledzić strony internetowe
poszczególnych PUP.

pracownicy (osoby
pozostające z
Dofinansowanie jest wypłacane nie dłużej
przedsiębiorcą w
niż przez 3 miesiące od dnia złożenia
stosunku pracy),
wniosku, w okresach miesięcznych, na
podstawie oświadczenia
mikroprzedsiębiorcy o zatrudnieniu
pracowników.

Dofinansowanie jest bezzwrotne pod
warunkiem, że przez okres dofinansowania
mikroprzedsiębiorca utrzyma w
zatrudnieniu pracowników objętych
umową.
.
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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DOFINANSOWANIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH Z PUP
NA KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
UPRAWNIONE
PODMIOTY

KRYTERIA DODATKOWE

WYSOKOŚĆ I PRZEDMIOT
DOFINANSOWANIA

Przedsiębiorca nie może
zatrudniać pracowników.
Samozatrudnieni
(osoby
prowadzące
jednoosobową
działalność,
niezatrudniające
pracowników)

Dofinansowanie przysługuje
samozatrudnionym, u których
ze względu na COVID-19
wystąpił spadek obrotów
obliczony jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych dwóch
kolejnych miesięcy po
1stycznia 2020 roku w
porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych
dwóch miesięcy w roku
poprzednim, o co najmniej:
30 % lub
50% lub
80%.

PROCEDURA
Udzielenie dofinasowania jest fakultatywne i
może nastąpić na wniosek uprawnionego.

Dofinansowanie przyznawane jest w
celu pokrycia części kosztów
działalności. Dofinansowanie wynosi:

Należy złożyć wniosek o udzielenie pożyczki do
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w ciągu
14 dni po ogłoszeniu naboru. Nabór jest
ogłaszany na stronach internetowych
przy spadku obrotów o co najmniej 30% poszczególnych PUP, w różnych terminach.
- w wysokości 50 % płacy minimalnej,
Należy śledzić strony internetowe
poszczególnych PUP.
przy spadku obrotów o co najmniej 50%
- w wysokości 70 % płacy minimalnej,
Dofinansowanie jest wypłacane nie dłużej niż
przez 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, w
przy spadku obrotów o co najmniej 80% okresach miesięcznych.
- w wysokości 90 % płacy minimalnej.
Dofinansowanie jest bezzwrotne pod
warunkiem, że przez okres dofinansowania
przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą.
koronawirus@adwokat-radca.eu
http://adwokat-radca.eu/
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