
Tarcza Antykryzysowa - Instrumenty wsparcia przedsiębiorców  *stan na dzień 17.04.2020 r.

Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Jednoosobowa 
działalność 
gospodarcza

1.
Świadczenie
postojowe

Świadczenie  postojowe  przysługuje,  gdy  w
następstwie  wystąpienia  COVID-19  doszło  do
przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio
przez  osobę  prowadzącą  pozarolniczą  działalność
gospodarczą oraz:

a) rozpoczęcie  działalności  gospodarczej
nastąpiło  przed dniem 1 lutego 2020 r.,

b) nie  została  zawieszona  działalność
gospodarcza,  a  uzyskany  przychód  w
miesiącu przed miesiącem, w którym został
złożony wniosek o świadczenie postojowe
był  o  co  najmniej  15%  niższy  od
przychodu  uzyskanego   w  miesiącu
poprzedzającym,

c) została  zawieszona  działalność
gospodarcza po dniu 31 stycznia 2020 r.

2.080  zł  na  podstawie  wniosku
RSP-D  .  (1.300  zł  –  karta
podatkowa – zwolniony z VAT)

Kwota  ta  będzie  mogła  być
wypłacone  ponownie
w kolejnych miesiącach,  ale nie
więcej niż trzy razy.

Wypłata  kolejna  na  podstawie
oświadczenia  osoby
uprawnionej,  której  wypłacono
już  wcześniej  świadczenie
postojowe,  że  sytuacja
materialna  wykazana  we
wcześniejszym  wniosku  nie
uległa poprawie.

Wnioski  o  świadczenie
postojowe  mogą  być
złożone  do  Zakładu
Ubezpieczeń  Społecznych
najpóźniej  w  terminie
3  miesięcy  od  miesiąca,
w  którym  został  zniesiony
ogłoszony stan epidemii

2. 
Zwolnienie z

opłacenia składek
ZUS na 3 m-ce

Dla samozatrudnionych
a) Prowadzenie działalność przed 1 kwietnia 2020 r
b)  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 15.681 zł.
Dla  pracodawców/  zleceniodawców/  osób
zgłaszających osoby współpracujące jeżeli:
a) przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego
2020r.,
b)  w  okresie  od  dnia  1  lutego  2020r.  do  dnia
29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020r.,
c)  w  okresie  od  dnia  1marca  2020r.  do  dnia
31marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020r.
–zgłosił  do  ubezpieczeń  społecznych  mniej
niż 10 ubezpieczonych

Zwolnienie  dotyczy
nieopłaconych  składek  za  m-ce
marzec,  kwiecień  i  maj  2020 r.
na  ubezpieczenia  społeczne,
ubezpieczenie  zdrowotne,
Fundusz  Pracy,  Fundusz
Solidarnościowy,  Fundusz
Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz
Emerytur Pomostowych

Wniosek  do  Zakładu
Ubezpieczeń  Społecznych
na druku RDZ. 
Zwalnia  się  z  obowiązku
opłacenia  należności
z  tytułu  składek
wykazanych  w  deklaracji
rozliczeniowej  za  marzec
2020 r. także wówczas gdy
należności  te  zostały
opłacone.  Opłacone
należności  z tytułu składek
podlegają zwrotowi.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Jednoosobowa 
działalność 
gospodarcza

3.
Dofinansowanie
części kosztów
prowadzenia
działalności

gospodarczej  w
związku ze spadkiem

obrotów w wyniku
pandemii

koronawirusa –
dotyczy firmy bez

pracowników

Warunkiem  wsparcia  jest  spadek  obrotów
o co najmniej 30% 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.  Przedsiębiorca  nie  może  otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo
zostaną  sfinansowane  z  innych  środków
publicznych.  Przedsiębiorca  nie  może  mieć  m.in.
zaległości  finansowych  związanych
z  odprowadzaniem  podatków  oraz  składek  na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz  Pracy  lub  Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019
r.
Dofinansowanie może być przyznane na okres nie
dłuższy jak 3 m-ce od dnia złożenia wniosku. 

Wysokość  wsparcia  uzależniona
jest  od  udokumentowanego
spadku  obrotów W  przypadku
spadku obrotów o:

 co  najmniej  30%  –
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  1.300  zł
miesięcznie,

 co  najmniej  50%  –
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  1.820  zł
miesięcznie,

 co  najmniej  80%  -
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  2.340  zł
miesięcznie. 

W  Powiatowych  Urzędach
Pracy  (PUP)  właściwych
ze  względu  na  miejsce
prowadzenia  działalności
gospodarczej  w  ciągu  14
dni od momentu ogłoszenia
naboru wniosków. Wniosek
można  złożyć  za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl  lub
w postaci papierowej.

Jednoosobowa 
działalność 
gospodarcza

4.
Niskooprocentowana
pożyczka ze środków

Funduszu Pracy

Pożyczka do kwoty 5 000 zł może być przyznana
dla  mikroprzedsiębiorcy,  który  prowadził
działalność przed 1 marca 2020 r.
Pożyczka  wraz  z  odsetkami  na  wniosek  podlega
umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca
będzie  prowadził  działalność  gospodarczą  przez
okres  3  miesięcy  od  dnia  udzielenia  pożyczki.
Oświadczenie  o  prowadzeniu  działalności
gospodarczej  przez  okres  3  miesięcy  od  dnia
udzielenia  pożyczki,  zawarte  we  wniosku
o umorzenie pożyczki.

Pożyczka  będzie  wypłacana
jednorazowo,  po  podpisaniu
umowy.  Okres  jej spłaty  nie
może  przekroczyć  12  miesięcy,
przy  czym  rozpoczęcie  spłaty
pożyczki  będzie następowało po
trzymiesięcznym  okresie
karencji.

W  powiatowym  urzędzie
pracy (PUP) właściwym ze
względu  na  miejsce
prowadzenia  działalności
gospodarczej, po ogłoszeniu
naboru.  Wniosek  możesz
złożyć za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl  lub
w postaci papierowej.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Mikrofirma do 
9 pracowników

5.
Dofinansowanie
części kosztów

wynagrodzeń dla
pracowników oraz
należnych od tych

wynagrodzeń
składek na

ubezpieczenia
społeczne

Warunkiem  wsparcia  jest  spadek  obrotów
o co najmniej 30% 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.  Przedsiębiorca  nie  może  otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo
zostaną  sfinansowane  z  innych  środków
publicznych.  Przedsiębiorca  nie  może  mieć  m.in.
zaległości  finansowych  związanych
z  odprowadzaniem  podatków  oraz  składek  na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz  Pracy  lub  Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019
r.
Dofinansowanie może być przyznane na okres nie
dłuższy  jak  3  m-ce  od  dnia  złożenia  wniosku.
Otrzymujący dofinansowanie jest zobowiązany do
utrzymania  zatrudnienia  przez  okres  objęty
dofinansowaniem  oraz  po  zakończeniu
dofinansowania przez taki sam okres.

Wysokość  wsparcia  uzależniona
jest  od  udokumentowanego
spadku  obrotów W  przypadku
spadku obrotów o:

 co  najmniej  30%  –
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  1.300  zł
miesięcznie,

 co  najmniej  50%  –
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  1.820  zł
miesięcznie,

 co  najmniej  80%  -
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  2.340  zł
miesięcznie. 

na  każdego  pracownika
powiększone  o  składki  na
ubezpieczenia  społeczne,  o
ile  nie  będzie  korzystał  ze
zwolnienia z ZUS.

W  Powiatowych  Urzędach
Pracy (PUP) właściwych ze
względu  na  miejsce
prowadzenia  działalności
gospodarczej,  w  ciągu  14
dni od momentu ogłoszenia
naboru wniosków. Wniosek
można  złożyć  za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl  lub
w postaci papierowej.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Mikrofirma do 
9 pracowników

6.
Dofinansowanie do

wynagrodzenia
pracowników w

przypadku przestoju
ekonomicznego lub

obniżonego wymiaru
czasu pracy oraz
opłaty składek na

ubezpieczenia
społeczne.

Wsparcie  jest  udzielane  podmiotom  które
odnotowały  spadek  obrotów  gospodarczych,  nie
spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie
zalegają  w  opłacaniu  należności  publiczno-
prawnych  do  końca  III  kwartału  2019  r.
Dofinansowanie  dotyczy  wynagrodzenia
pracowników objętych  przestojem ekonomicznym
albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze
porozumienia  między przedsiębiorcą a związkami
zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania
z tego samego tytułu na tych samych pracowników
z innych środków publicznych.

Przez spadek obrotów należy rozumieć:
 zmniejszenie  sprzedaży  o  15%  w  dwóch

miesiącach  roku  bieżącego  w  stosunku
do dwóch m-cy roku poprzedniego,

 zmniejszenie sprzedaży o 25% w miesiącu
bieżącym  w  stosunku  do  m-ca
poprzedniego.

W  przypadku  przestoju
ekonomicznego  jest  możliwe
uzyskanie  dofinansowania
do  wynagrodzenia  pracownika
w wysokości  50% minimalnego
wynagrodzenia  (1  533,09  zł,
w tym składki na ubezpieczenie
społeczne  należne  od
pracodawcy);  w  przypadku
obniżenia  wymiaru  czasu  pracy
jest  możliwe  uzyskania
dofinansowanie
do  wynagrodzenia  pracownika
do połowy jego wynagrodzenia,
jednakże  nie  więcej  niż  40%
przeciętnego  miesięcznego
wynagrodzenia  według
wskaźnika GUS (2 452,27 zł, w
tym  składki  na  ubezpieczenie
społeczne  należne  od
pracodawcy).
Dofinansowanie  jest  wypłacane
w  okresach  miesięcznych.
Wsparcie może być przyznane na
okres  nie  dłuższy  niż  trzy
miesiące.

W Wojewódzkim Urzędzie
Pracy  (WUP) właściwym
dla  siedziby  pracodawcy.
Wniosek  będzie  można
złożyć  do  WUP  w  formie
papierowej  lub  za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Mikrofirma do 
9 pracowników

7.
Zwolnienie z

opłacenia składek
ZUS na 3 m-ce

Dotyczy płatnika składek, który:
a) przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego
2020r.,

b)  w  okresie  od  dnia  1  lutego  2020r.  do  dnia
29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020r.,

c)  w  okresie  od  dnia  1marca  2020r.  do  dnia
31marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020r.

–zgłosił  do  ubezpieczeń  społecznych  mniej
niż 10 ubezpieczonych.

Osobą ubezpieczoną jest pracownik, zleceniobiorca
podlegający  ubezpieczeniu,  osoba  prowadząca
działalność  gospodarczą  i  osoba  z  nią
współpracująca. 

Zwolnienie  dotyczy
nieopłaconych  składek  za  m-ce
marzec,  kwiecień  i  maj  2020 r.
na  ubezpieczenia  społeczne,
ubezpieczenie  zdrowotne,
Fundusz  Pracy,  Fundusz
Solidarnościowy,  Fundusz
Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz
Emerytur Pomostowych

Wniosek  do  Zakładu
Ubezpieczeń  Społecznych
na druku RDZ. 
Zwalnia  się  z  obowiązku
opłacenia  należności  z
tytułu  składek  wykazanych
w deklaracji  rozliczeniowej
za  marzec  2020  r.  także
wówczas gdy należności  te
zostały opłacone.  Opłacone
należności  z tytułu składek
podlegają zwrotowi.

Mikrofirma do 
9 pracowników

8.
Niskooprocentowana
pożyczka ze środków

Funduszu Pracy

Pożyczka do kwoty 5 000 zł może być przyznana
dla  osób,  które  prowadziły  działalność  przed
1 marca 2020 r.
Pożyczka  wraz  z  odsetkami  na  wniosek
mikroprzedsiębiorcy  podlega  umorzeniu  pod
warunkiem,  że  mikroprzedsiębiorca  będzie
prowadził  działalność  gospodarczą  przez  okres
3  miesięcy  od  dnia  udzielenia  pożyczki.
Oświadczenie  o  prowadzeniu  działalności
gospodarczej  przez  okres  3  miesięcy  od  dnia
udzielenia  pożyczki,  zawarte  we  wniosku
o umorzenie pożyczki.

Pożyczka  będzie  wypłacana
jednorazowo,  po  podpisaniu
umowy.  Okres  jej spłaty  nie
może  przekroczyć  12  miesięcy,
przy  czym  rozpoczęcie  spłaty
pożyczki  będzie następowało po
trzymiesięcznym  okresie
karencji.

W  powiatowym  urzędzie
pracy (PUP) właściwym ze
względu  na  miejsce
prowadzenia  działalności
gospodarczej, po ogłoszeniu
naboru.  Wniosek  możesz
złożyć za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl  lub
w postaci papierowej.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Mała firma do 
50 
pracowników

9.
Dofinansowanie
części kosztów

wynagrodzeń dla
pracowników oraz
należnych od tych

wynagrodzeń
składek na

ubezpieczenia
społeczne

Warunkiem  wsparcia  jest  spadek  obrotów  o  co
najmniej  30%  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.  Przedsiębiorca  nie  może  otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo
zostaną  sfinansowane  z  innych  środków
publicznych.  Przedsiębiorca  nie  może  mieć  m.in.
zaległości  finansowych  związanych
z  odprowadzaniem  podatków  oraz  składek  na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz  Pracy  lub  Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019
r.
Dofinansowanie może być przyznane na okres nie
dłuższy  jak  3  m-ce  od  dnia  złożenia  wniosku.
Otrzymujący dofinansowanie jest zobowiązany do
utrzymania  zatrudnienia  przez  okres  objęty
dofinansowaniem  oraz  po  zakończeniu
dofinansowania przez taki sam okres.

Wysokość  wsparcia  uzależniona
jest  od  udokumentowanego
spadku  obrotów W  przypadku
spadku obrotów o:

 co  najmniej  30%  –
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  1.300  zł
miesięcznie,

 co  najmniej  50%  –
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  1.820  zł
miesięcznie,

 co  najmniej  80%  -
dofinansowanie  może
być  przyznane  w
wysokości  2.340  zł
miesięcznie. 

na  każdego  pracownika
powiększone  o  składki  na
ubezpieczenia  społeczne,  o
ile  nie  będzie  korzystał  ze
zwolnienia z ZUS.

W  Powiatowych  Urzędach
Pracy (PUP) właściwych ze
względu  na  miejsce
prowadzenia  działalności
gospodarczej,  w  ciągu  14
dni od momentu ogłoszenia
naboru wniosków. Wniosek
można  złożyć  za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl  lub
w postaci papierowej.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Mała firma do 
50 
pracowników

10.
Dofinansowanie do

wynagrodzenia
pracowników w

przypadku przestoju
ekonomicznego lub

obniżonego wymiaru
czasu pracy oraz
opłaty składek na

ubezpieczenia
społeczne.

Wsparcie  jest  udzielane  podmiotom  które
odnotowały  spadek  obrotów  gospodarczych,  nie
spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie
zalegają  w  opłacaniu  należności  publiczno-
prawnych  do  końca  III  kwartału  2019  r.
Dofinansowanie  dotyczy  wynagrodzenia
pracowników objętych  przestojem ekonomicznym
albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze
porozumienia  między przedsiębiorcą a związkami
zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania
z tego samego tytułu na tych samych pracowników
z innych środków publicznych.

Przez spadek obrotów należy rozumieć:
 zmniejszenie  sprzedaży  o  15%  w  dwóch

miesiącach roku bieżącego w stosunku do
dwóch m-cy roku poprzedniego,

 zmniejszenie sprzedaży o 25% w miesiącu
bieżącym  w  stosunku  do  m-ca
poprzedniego.

W  przypadku  przestoju
ekonomicznego  jest  możliwe
uzyskanie  dofinansowania
do wynagrodzenia pracownika w
wysokości  50%  minimalnego
wynagrodzenia  (1  533,09  zł,
w tym składki na ubezpieczenie
społeczne  należne  od
pracodawcy);  w  przypadku
obniżenia  wymiaru  czasu  pracy
jest  możliwe  uzyskania
dofinansowanie  do
wynagrodzenia  pracownika  do
połowy  jego  wynagrodzenia,
jednakże  nie  więcej  niż  40%
przeciętnego  miesięcznego
wynagrodzenia  według
wskaźnika GUS (2 452,27 zł, w
tym  składki  na  ubezpieczenie
społeczne  należne  od
pracodawcy).
Dofinansowanie  jest  wypłacane
w  okresach  miesięcznych.
Wsparcie może być przyznane na
okres  nie  dłuższy  niż  trzy
miesiące.

W Wojewódzkim Urzędzie
Pracy  (WUP) właściwym
dla  siedziby  pracodawcy.
Wniosek  będzie  można
złożyć  do  WUP  w  formie
papierowej  lub  za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Mała firma do 
50 
pracowników

11.
Częściowe

zwolnienie z
opłacenia składek
ZUS na 3 m-ce –

dotyczy płatnika do
49 osób

Dotyczy płatnika składek, który:

a) przed dniem 1 lutego 2020r. i na dzień 29 lutego
2020r.,

b)w  okresie  od  dnia  1  lutego  2020r.  do  dnia
29 lutego 2020r. i na dzień 31 marca 2020r.,

c)  w  okresie  od  dnia  1marca  2020r.  do  dnia
31marca 2020r. i na dzień 30 kwietnia 2020r.

–zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych

Osobą ubezpieczoną jest pracownik, zleceniobiorca
podlegający  ubezpieczeniu,  osoba  prowadząca
działalność  gospodarczą  i  osoba  z  nią
współpracująca. 

Zwolnieniem  objęto  50%
nieopłaconych  składek  za  m-ce
marzec,  kwiecień  i  maj  2020 r.
na  ubezpieczenia  społeczne,
ubezpieczenie  zdrowotne,
Fundusz  Pracy,  Fundusz
Solidarnościowy,  Fundusz
Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz
Emerytur Pomostowych

Wniosek  do  Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. 
Zwalnia  się  z  obowiązku
opłacenia  należności
z  tytułu  składek
wykazanych  w  deklaracji
rozliczeniowej  za  marzec
2020 r. także wówczas gdy
należności  te  zostały
opłacone.  Opłacone
należności  z tytułu składek
podlegają zwrotowi.

Mała firma do 
50 
pracowników

12.
Pożyczka obrotowa
finansująca wypłatę

wynagrodzeń w
sektorze MŚP

Pożyczka  z  Agencji  Rozwoju  Przemysłu  na
sfinansowanie  wynagrodzeń  netto  pracowników.
Pożyczka  może  być  przyznana  w  kwocie
wymaganej  do  pokrycia  deficytu  funduszu
wynagrodzeń.  Środki  trafią  wprost  na  konta
pracowników.

Wniosek  do  Agencji
Rozwoju Przemysłu.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Średnia firma 
(do 250 
pracowników)

13.
Dofinansowanie
części kosztów

wynagrodzeń dla
pracowników oraz
należnych od tych

wynagrodzeń
składek na

ubezpieczenia
społeczne

Warunkiem  wsparcia  jest  spadek  obrotów  o  co
najmniej  30%  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.  Przedsiębiorca  nie  może  otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty
prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo
zostaną  sfinansowane  z  innych  środków
publicznych.  Przedsiębiorca  nie  może  mieć  m.in.
zaległości  finansowych  związanych
z  odprowadzaniem  podatków  oraz  składek
na  ubezpieczenia  społeczne,  ubezpieczenie
zdrowotne,  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń
Pracowniczych,  Fundusz  Pracy  lub  Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019
r.
Dofinansowanie może być przyznane na okres nie
dłuższy  jak  3  m-ce  od  dnia  złożenia  wniosku.
Otrzymujący dofinansowanie jest zobowiązany do
utrzymania  zatrudnienia  przez  okres  objęty
dofinansowaniem  oraz  po  zakończeniu
dofinansowania przez taki sam okres.

Wysokość  wsparcia  uzależniona
jest  od  udokumentowanego
spadku  obrotów W  przypadku
spadku obrotów o:

 co  najmniej  30%  –
dofinansowanie  może  być
przyznane  w  wysokości
1.300 zł miesięcznie,

 co  najmniej  50%  –
dofinansowanie  może  być
przyznane  w  wysokości
1.820 zł  miesięcznie,

 co  najmniej  80%  -
dofinansowanie  może  być
przyznane  w  wysokości
2.340 zł miesięcznie. 

na  każdego  pracownika
powiększone  o  składki
na  ubezpieczenia  społeczne,
o  ile  nie  będzie  korzystał
ze zwolnienia z ZUS.

W  Powiatowych  Urzędach
Pracy (PUP) właściwych ze
względu  na  miejsce
prowadzenia  działalności
gospodarczej,  w  ciągu  14
dni od momentu ogłoszenia
naboru wniosków. Wniosek
można  złożyć  za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl  lub
w postaci papierowej.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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Rodzaj
przedsiębiorcy

Rodzaj pomocy Warunki otrzymania Kwota pomocy Gdzie i w jakim terminie
składać wniosek 

Średnia firma 
(do 250 
pracowników)

14.
Dofinansowanie do

wynagrodzenia
pracowników w

przypadku przestoju
ekonomicznego lub

obniżonego wymiaru
czasu pracy oraz
opłaty składek na

ubezpieczenia
społeczne.

Wsparcie  jest  udzielane  podmiotom  które
odnotowały  spadek  obrotów  gospodarczych,  nie
spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie
zalegają  w  opłacaniu  należności  publiczno-
prawnych  do  końca  III  kwartału  2019  r.
Dofinansowanie  dotyczy  wynagrodzenia
pracowników objętych  przestojem ekonomicznym
albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze
porozumienia  między przedsiębiorcą a związkami
zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania
z tego samego tytułu na tych samych pracowników
z innych środków publicznych.

Przez spadek obrotów należy rozumieć:
 zmniejszenie  sprzedaży  o  15%  w  dwóch

miesiącach roku bieżącego w stosunku do
dwóch m-cy roku poprzedniego,

 zmniejszenie sprzedaży o 25% w miesiącu
bieżącym  w  stosunku  do  m-ca
poprzedniego.

W  przypadku  przestoju
ekonomicznego  jest  możliwe
uzyskanie  dofinansowania  do
wynagrodzenia  pracownika  w
wysokości  50%  minimalnego
wynagrodzenia (1 533,09 zł , w
tym  składki  na  ubezpieczenie
społeczne  należne  od
pracodawcy);  w  przypadku
obniżenia  wymiaru  czasu  pracy
jest  możliwe  uzyskania
dofinansowanie  do
wynagrodzenia  pracownika  do
połowy  jego  wynagrodzenia,
jednakże  nie  więcej  niż  40%
przeciętnego  miesięcznego
wynagrodzenia  według
wskaźnika GUS (2 452,27 zł, w
tym  składki  na  ubezpieczenie
społeczne  należne  od
pracodawcy).
Dofinansowanie  jest  wypłacane
w  okresach  miesięcznych.
Wsparcie może być przyznane na
okres  nie  dłuższy  niż  trzy
miesiące.

W Wojewódzkim Urzędzie
Pracy  (WUP) właściwym
dla  siedziby  pracodawcy.
Wniosek  będzie  można
złożyć  do  WUP  w  formie
papierowej  lub  za  pomocą
formularza  elektronicznego
na portalu Praca.gov.pl.

Średnia firma 
(do 250 
pracowników)

15.
Pożyczka obrotowa
finansująca wypłatę

wynagrodzeń w
sektorze MŚP

Pożyczka  z  Agencji  Rozwoju  Przemysłu  na
sfinansowanie  wynagrodzeń  netto  pracowników.
Pożyczka  może  być  przyznana  w  kwocie
wymaganej  do  pokrycia  deficytu  funduszu
wynagrodzeń.  Środki  trafią  wprost  na  konta
pracowników.

Wniosek  do  Agencji
Rozwoju Przemysłu.

Opracowanie własne Biura Rachunkowego Atut na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmianami) 
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