Ilekroć mowa o "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
W kolorze czerwonym zaznaczono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0).
Lp.

ISTOTA

1.

REKOMPENSATA
DLA ZAKŁADÓW
AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ

2.

3.

4.

BRAK OBNIŻENIA
DOFINANSOWANIA
DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADÓW
AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ Z
PRFON
BRAK OBNIŻENIA
DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW
UCZESTNICTWA W
WARSZTATACH
TERAPII
ZAJĘCIOWEJ Z
PFRON
PRZESTÓJ
EKONOMICZNY LUB
OBNIŻONY
WYMIAR CZASU
PRACY Z
DOFINANSOWANIE
M (ŚWIADCZENIE
NA OCHRONĘ
MIEJSC PRACY,
ŚWIADCZENIE NA
DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZENIA
PRACOWNIKÓW Z
FGŚP ORAZ ŚRODKI
Z FGŚP NA
OPŁACENIE
SKŁADEK NA
UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE
PRACOWNIKÓW)

PODSTAWA
PRAWNA
art. 15a
Ustawy

ZASADNICZA TREŚĆ PRZEPISU

OKRES

KONIECZNE
DZIAŁANIA
Wniosek do
właściwego
ze względu
na siedzibą
ZAZ oddziału
PFRON

-

TERMIN WNIOSKU
(jeśli jest)
Nie później niż w
terminie 30 dni od
dnia wypłaty
wynagrodzeń
pracownikom, o
których mowa w tym
przepisie (konieczne
składanie wniosków
za poszczególne
miesiące, w których
występują
okoliczności
uzasadniające
przyznanie
rekompensaty
-

Art. 15a. 1. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19, pracodawca będący zakładem
aktywności zawodowej może ubiegać się o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia
pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), pokrywanego ze środków pochodzących z
działalności wytwórczej lub usługowej zakładu aktywności zawodowej lub innych źródeł, w
części proporcjonalnej do występującej w danym miesiącu liczby dni przestoju w działalności
zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności. (...)

Dotyczy
wynagrodzeń za
okres przestoju
w działalności
ZAZ lub
zmniejszenia
przychodu ZAZ z
działalności
wytwórczej lub
usługowej (w
związku z
przeciwdziałani
em COVID-19)

art. 15b ust.
2 Ustawy

Art. 15b (…) 2. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, o którym mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie ulega obniżeniu w związku z przestojem
działalności zakładu na skutek przeciwdziałania COVID-19.

art. 15b ust.
1 Ustawy

art. 15g
Ustawy

-

-

Art. 15b 1. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, o którym mowa
w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie ulega obniżeniu, w związku z zawieszeniem
działalności warsztatu na skutek przeciwdziałania COVID-19.

-

-

-

-

Art. 15g. 1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych* w następstwie
wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych
przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie
wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10. 2. Przedsiębiorcy, o którym
mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na
podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 266 i 321) od przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1. (...)

Dotyczą okresu
przestoju
ekonomicznego
lub okresu
obniżonego
wymiaru czasu
pracy, o których
mowa w
ustawie z dnia
11 października
2013 r. o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych z
ochroną miejsc
pracy przysługują
przez łączny
okres 3
miesięcy

Wniosek o
dofinansowanie
składa się do Urzędu
Marszałkowskiego
(Wojewódzkie
Urzędy Pracy) podpisuje się umowę
z Urzędem
Marszałkowskim

Wprowadzeni
e "stanu"
przestoju
ekonomiczne
go lub
obniżonego
wymiaru
czasu pracy
(zawarcie
porozumienia
- szerzej patrz
uwagi);
Wniosek do
Urzędu
Marszałkows
kiego (WUP) zawarcie
umowy z UM

Przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11
października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (brak
zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019 r. - z
uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w tym przepisie; brak przesłanek do ogłoszenia
upadłości).
Pracownikiem jest zasadniczo wyłącznie osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy,

brak terminu na
złożenie wniosku, ale
przepisy o tym
wparciu tracą moc
31.09.2020, zatem
do tego dnia
powinna zostać
zawarta umowa o
przyznanie wsparcia

UWAGI
Obligatoryjne elementy wniosku oraz wymagane załączniki
określa art. 15a ust. 3 - 4.
Przyznanie/odmowa przyznania rekompensaty - w drodze
decyzji Prezesa Zarządu PFRON.
Od decyzji o odmowie przyznania rekompensaty przysługuje
wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy

* Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek
sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub
wartościowym:
1) 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 którym mowa w ust. 1, 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
2) 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 mowaw
ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą, umowy o świadczenie usług, do której stosuje się
odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.
PRZESTÓJ EKONOMICZNY**: Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym, pracodawca
wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż 50%, nie niższe jednak niż wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (2600 PLN brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dofinansowywane z FGŚP w
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( max ok. 1500 PLN ), z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym
mowa w ust. 1, 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 (15593,58 PLN)
OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY**: Przedsiębiorca, o którym mowa powyżej, może obniżyć
wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie
może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (2600 PLN brutto), z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest dofinansowywane ze
środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, jednak nie więcej niż 40% 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, o którym mowa w ust. 1 (max. ok. 2450,00 PLN ).
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym
mowa w ust. 1, 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.

przypadających
od daty złożenia
wniosku

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.
** Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala
się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca
oraz:
1) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu
art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych , z których każda zrzesza co najmniej
5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
2) organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu
art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają
reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe
zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, albo
3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy
działa jedna organizacja związkowa, albo4) przedstawiciele
pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego
pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa
organizacja związkowa; 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 porozumienia.

Zmiany w art. 15g:
„1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,
1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowa osoba
prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których
wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić
się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem
czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w ust. 7 i 10.
2. Podmiotom, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568) od przyznanych świadczeń, o
których mowa w ust. 1.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać kryteria, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalegają 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.”
„8. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika
maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może

Obligatoryjne elementy porozumienia określa art. 15g ust.
14 Ustawy.W odniesieniu do tych samych pracowników nie
można korzystać z innych form wsparciaObowiązek
utrzymywania zatrudnienia pracownika objętego wsparciem
przez okres otrzymywania dofinansowania x 2 (więc jeśli
dofinansowanie jest na 3 miesiące, to zatrudnienie trzeba
utrzymywać przez 6 miesięcy) - nie dotyczy zwolnienia z
przyczyn dotyczących pracownika
Co się zmieniło:
1.
rozszerzenie instrumentu na NGO;
2.
doprecyzowanie okresu, w którym przysługuje
dofinansowanie;
3.
brak obowiązku zatrudniania pracownika objętego
dofinansowaniem
po
upływie
okresu
dofinansowania.

5.

ŚWIADCZENIE
POSTOJOWE

art. 15zq - zr
Ustawy

być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
„16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa w ust. 2, przysługują
przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1.
17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których
mowa w ust. 2, 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 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
18. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do
tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc
pracy.”
Art. 15zq. 1. Osobie:
1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej
„osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą” (tzw. samozatrudniony)
2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do
której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”– przysługuje
świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.(...)
3. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy 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. (...)
4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe
przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed
dniem 1 lutego 2020 r. i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym 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 ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
2) zawiesiła prowadzenie 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 kwartałuogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
5. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
2) 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 ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
6. Wymogów, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do 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 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).

Póki co
jednorazowe
Maksymalnie
trzykrotnie

Najpóźniej w
terminie 3 miesięcy
od miesiąca, w
którym zostanie
zniesiony stan
epidemii

Złożenie
wniosku do
ZUS

Warunki formalne wniosku określa szczegółowo art.. 15zs
Ustawy

Co się zmieniło:
1.
brak jest już warunku w postaci maksymalnie 15,5
tys. Przychodów;
2.
świadczenie postojowe może być przyznane maks.
trzykrotnie; warunkiem jest, aby sytuacja
wnioskodawcy nie poprawiła się w stosunku do
stanu w chwili składania poprzedniego wniosku
(składa się w tym zakresie oświadczenie pod
odpowiedzialnością karną).

Zmiana art. 15zq:
„4. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe
przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed
dniem 1 lutego 2020 r. i:
1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym 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;
2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
5.
1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.”
Art. 15zr. 1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, obowiązującego w 2020 r.,z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym 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.
3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6,
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r.4. W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia
postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.
Zmiana art. 15zr:
„1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
3. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15zq ust. 6,
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.”
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DOFINANSOWANIE
DLA MIKRO-,
MAŁYCH-,
ŚREDNICH
PRZEDSIEBIORCÓW
CZĘSCI KOSZTÓW
WYNAGRODZENIA
ORAZ SKŁADEK NA
UBEZPIECZENIE
SPOŁECZNE –
UMOWA ZE
STAROSTĄ
STAROSTY

art. 15zzb
Ustawy

Art. 15zzb. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w
rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4
zdanie pierwsze (osoby pozostające w stosunku pracy) oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19.*
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
nakładczą lub 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 zlecenia,
albo które wykonują 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, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną. (…)
4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane 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 w rozumieniu ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Od dnia
złożenia
wniosku na
okres nie
dłuższy niż 3
miesiące
(wypłacane w
okresach
miesięcznych)

Wniosek jest
składany w terminie
14 dni od dnia
ogłoszenia naboru
przez dyrektora
właściwego PUP

Złożenie
wniosku w
przypadku
ogłoszenia
naboru przez
dyrektora
właściwego
PUP –
zawarcie
umowy

* Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się
zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do
łącznych obrotów 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, o której mowa
w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu
dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W
przypadku niedotrzymania przedmiotowego warunku,
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DOFINANSOWANIE
DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
NIEZATRUDNIAJĄC
EGO
PRACOWNIKÓW
CZĘŚCI KOSZTÓW
PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI –
UMOWA ZE
STAROSTĄ

art. 15zzc
Ustawy

zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia
społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
2) co najmniej 50% – może być przyznane 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;
3) co najmniej 80% – może być przyznane 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.
Art. 15zzc. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy
będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych* w
następstwie wystąpienia COVID-19. (…)

przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek,
proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu
pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
starosty.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części,
w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z
innych środków publicznych.

Max. 3 miesiące
(wypłacane w
okresach
miesięcznych)

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie,
2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie,
3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie
– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 8.

Wniosek jest
składany w terminie
14 dni od dnia
ogłoszenia naboru
przez dyrektora
właściwego PUP

Złożenie
wniosku w
przypadku
ogłoszenia
naboru przez
dyrektora
właściwego
PUP –
zawarcie
umowy

Co się zmieniło: brak wymogu utrzymywania zatrudnienia
pracowników objętych finansowaniem po okresie
otrzymywania dofinansowania.
* Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się
zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu
ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu
1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia
wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do
łącznych obrotów 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 prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało
dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania,
przez okres równy temu okresowi. W przypadku
nieprowadzenia
działalności
gospodarczej
przez
przedmiotowy okres, przedsiębiorca jest obowiązany do
zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek,
proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności
gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania starosty.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części,
w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z
innych środków publicznych.
Co się zmieniło: brak wymogu prowadzenia działalności
gospodarczej po okresie otrzymywania dofinansowania.
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POŻYCZKI DO 5 TYS.
PLN DLA
MIKOROPRZEDSIĘB
IORCÓW – UMOWA
ZE STAROSTĄ

art. 15zzd
Ustawy

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na
podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy*, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (…)
3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.
4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
5. 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. (…)
7. 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

Jednorazowe

Wniosek jest
składany w terminie
14 dni od dnia
ogłoszenia naboru
przez dyrektora
właściwego PUP

Złożenie
wniosku w
przypadku
ogłoszenia
naboru przez
dyrektora
właściwego
PUP –
zawarcie
umowy

* mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej
jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał
łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz z 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;
Co się zmieniło:
- dla umorzenia mikropożyczki: brak wymogu utrzymania
zatrudnienia pracowników, wystarczy dalsze prowadzenie
działalności po upływie 3 miesięcy
- umorzenie pożyczki nie stanowi przychodu podatkowego.

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.
(…).
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DOFINANSOWANIE
DLA ORANIZACJI
POZARZADOWYCH
I PODMIOTOW Z
ART. 3 UST. 3
USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE

art. 15zze
Ustawy

Zmiany w art. 15zzd:
7. 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. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca
oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.
10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
Art. 15zze. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji
pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze (osoby pozostające
w stosunku pracy), oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie
wystąpienia COVID-19*.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
nakładczą lub 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 zlecenia. (…)

Od dnia
złożenia
wniosku – na
okres nie
dłuższy niż 3
miesiące
(wypłacane w
okresach
miesięcznych)

Wniosek jest
składany w terminie
14 dni od dnia
ogłoszenia naboru
przez dyrektora
właściwego PUP

Złożenie
wniosku w
przypadku
ogłoszenia
naboru przez
dyrektora
właściwego
PUP –
zawarcie
umowy

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 9, organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej
o:
1) 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, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne
od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
2) 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;
3) 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.
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PORĘCZENIA I
GWARANCJE
SPŁATY KREDYTÓW
NA ZAPEWNIENIE
PŁYNNOŚCI
FINANSOWEJ – BGK

art. 15zzzd
Ustawy

Zmiany art. 15zze:
„4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane organizacji pozarządowej
lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, w przypadku spadku
przychodów z działalności statutowej o:”
„7. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane do
utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez
okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.”.
Art. 15zzzd. 1. W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może
udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów
zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z
przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. (…)

* Przez spadek przychodów z działalności statutowej
rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności
obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności
statutowej 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 przychodów z działalności statutowej 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.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane do
utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o
której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz okres
równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. W
przypadku niedotrzymania przedmiotowego warunku,
organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zwraca
dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu
nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni
od dnia doręczenia wezwania starosty.
Co się zmieniło: brak wymogu utrzymywania zatrudnienia
pracowników objętych finansowaniem po zakończeniu
dofinansowania.
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(nie dotyczy mikroi małych
przedsiębiorców)
UMORZENIE,
ODROCZENIE,
ROZŁOŻENIE NA
RATY NALEŻNOŚCI
Z TYTUŁU NAJMU,
DZIERŻAWY,
UŻYTKOWANIA
NIERUCHOMOŚCI
SKARBU PAŃSTWA
ZWOLNIENIE Z ZUS
DLA PŁATNIKÓW
ZATRUDNIAJĄCYCH
DO 10 OSÓB ORAZ
SAMOZATRUDNIO
NYCH
Zmiany: Zwolnienie
z nieopłaconych
składek ZUS
- Rozszerzenie o
płatników, którzy
zgłosili do 49
ubezpieczonych
(ale tylko 50%
składek)
- Rozszerzenie o
płatników
zgłoszonych do ZUS
między 1.02 a 31.03
- Rozszerzenie o
spółdzielnie
socjalne
- Zwolnienie ze
składek za marzec
2020 nawet jeżeli
zostały opłacone

4. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu
objętego poręczeniem lub gwarancją.
art. 15zzze
Ustawy

Art. 15zzze. 1. Należności pieniężne, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być
odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody wojewody. (…)

Za okres stanu
zagrożenia
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albo stanu
epidemii
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Warunek: pogorszenie płynności finansowej w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19.

art. 31zo
Ustawy

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do
ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 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.
2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o
której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą
działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z
tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, 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. (…)

Marzec – maj
2020 r.
(wniosek
najpóźniej do
30.06.2020 r.)
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W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność,
osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z
obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek
ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru
tych składek - stosuje się odpowiednio do osoby
wykonującej 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.

Zmiany w art. 31zo:
„1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na 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:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”
1a. Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,
w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.
1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na 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

Nie wyłącza się obowiązku terminowego składania deklaracji
lub imiennych raportów miesięcznych za okres
ewentualnego zwolnienia (najpóźniej do 30.06.2020 r.)
Co się zmieniło:
1.
Rozszerzenie o płatników, którzy zgłosili do 49
ubezpieczonych (ale tylko 50% składek)
2.
Rozszerzenie o płatników zgłoszonych do ZUS
między 1.02 a 31.03;
3.
Rozszerzenie o spółdzielnie socjalne
4.
Zwolnienie ze składek za marzec 2020 nawet
jeżeli zostały opłacone

kwietnia 2020 r.”.

