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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

WPROWADZENIE 

Od ponad 2 miesięcy towarzyszymy Państwu w trudnych czasach epidemii COVID-19.  

W tym okresie uruchomionych zostało wiele narzędzi, które mają pomóc przedsiębiorcom 

i zatrudnionym przetrwać najtrudniejsze. 

Wiemy, że duża część z Państwa skorzystała z tej pomocy. Ściśle bowiem współpracowaliśmy 

przy ubieganiu się o te środki. 

Jednocześnie jest to dobry moment, by zebrać i uporządkować wiedzę o najbardziej 

dostępnych środkach pomocowych.  

Z jednej strony widzimy bowiem brak syntetycznych informacji o tej pomocy 

usystematyzowanych w jednym miejscu. Z drugiej zaś, w najbliższych dniach wejdzie w życie 

kolejna odsłona pomocy antykryzysowej. Tzw. Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorstw. 

Zdajemy sobie sprawę, że część z Państwa zatrudnia nie tylko pracowników, ale i osoby 

w innych formach zatrudnienia. Nawet jeśli tak nie jest, to pytają Państwo o tę pomoc 

dla swoich kooperantów i kontrahentów czy nawet znajomych i przyjaciół. 

Dlatego zdecydowaliśmy się też ich ująć w tym opracowaniu. 

Nasze omówienie podzieliliśmy na dwie części: 

I. PIERWSZA odnosi się do przedsiębiorców innych niż jednoosobowi; 

II. DRUGA do przedsiębiorców jednoosobowych i osób zatrudnionych na podstawie 

umów innych niż pracownicze. 

 

Jednocześnie informujemy, że nasi Koledzy z działu podatkowego przygotowali podobne 

kompendium dotyczące podatkowych instrumentów pomocy. 

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie przyda się Państwu. 

ZESPÓŁ SENDERO LEGAL 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

CZĘŚĆ I 

 

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW* 

MIKRO 

 

zatrudniających mniej niż 10 osób 
 
 
 

 
  

MAŁYCH 

 

zatrudniających od 10 do 49 osób 
 
 
 

 
  

ŚREDNICH 

 

zatrudniających od 50 do 249 osób 
 
 
 
 
 

  

DUŻYCH 

 

zatrudniających 250 osób lub więcej  
 
 
 
 

 

   * wskazany podział ma charakter uproszczony, oparty jedynie o kryterium liczby  

      zatrudnianych osób.    
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 

  

 

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

CEL Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem 
czasu pracy. Dofinansowanie obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne. 

Dotyczy wynagrodzenia pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. 

CHARAKTER Podlega rozliczeniu po każdym miesiącu otrzymania pomocy. Przedsiębiorca musi zwrócić 
niewykorzystane środki.  

Ważne! 
Podlega zwrotowi z odsetkami w przypadku naruszenia warunków umowy podpisanej 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

 spadek obrotów o 15% [2 miesiące z 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy 
z 2019 r.] lub o 25% [porównanie wybranego miesiąca z 2020 r. do miesiąca poprzedniego]; 

 zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników 
wprowadzającego obniżony wymiar czasu pracy lub przestój ekonomiczny 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

 wystąpienie przesłanek do ogłoszenia upadłości 

 zaległości w regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. 

 ubieganie się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich 
samych tytułów (wynagrodzenie, składki) 

 wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania 
dofinansowania 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie: 

 1.533,09 zł* – przestój ekonomiczny 

 2.452,27 zł* – obniżony wymiar czasu pracy 

*przy całym etacie i składkach na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% (podane bez składki 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) 

NA ILE? Maksymalnie na 3 miesiące [od miesiąca złożenia wniosku].  

DO KIEDY? Przepisy umożliwiające uzyskanie dofinansowania wygasają 27 września 2020 r. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Nie dotyczy 

POMOC PUBLICZNA Nie 

WŁAŚCIWY ORGAN Wojewódzki Urząd Pracy  

 
Tarcza 1.0. i 2.0. 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

 

 

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przez 
Starostę 

CEL Dofinansowanie do wykorzystania na wynagrodzenia pracowników i ich składki 
na ubezpieczenia społeczne. 

Dotyczy wynagrodzenia pracowników i zatrudnionych na podstawie um. o pracę nakładczą, um. 
zlecenia albo innej um. o świadczenie usług. 

CHARAKTER Przedsiębiorca musi zwrócić na wezwanie Starosty niewykorzystane środki lub środki 
wykorzystane niezgodnie z um. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Spadek obrotów co najmniej w wysokości 30 % [2 miesiące z 2020 r. w porównaniu 
do analogicznych 2 miesięcy z 2019 r.]. 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

 wystąpienie przesłanek do ogłoszenia upadłości 

 zaległości w regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. 

 ubieganie się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich 
samych tytułów (wynagrodzenie, składki) 

 wypowiedzenie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania 
dofinansowania 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

W przypadku spadku obrotów o: 

• co najmniej o 30 % - nie więcej niż 50% kwoty minimal. wynagrodzenia ze składkami 
na ubezpieczenie społ. od pracodawcy*. 

• co najmniej o 50 % - nie więcej niż 70% kwoty  minimal. wynagrodzenia ze składkami 
na ubezpieczenie społ. od pracodawcy *. 

• co najmniej o 80 % - nie więcej niż 90% kwoty minimal. wynagrodzenia ze składkami 
na ubezpieczenie społ. od pracodawcy *. 

*na jednego pracownika. 

NA ILE? Maksymalnie na 3 miesiące [od miesiąca złożenia wniosku].  

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Dla przyznania pomocy - bez. Informacje o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika 
1 do rozporządzenia 651/2014 należy jednak podać we wniosku. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Powiatowy Urząd Pracy 

 
Tarcza 1.0. 

  

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 

  

 

3. Zwolnienie z ZUS płatnika składek zatrudniającego mniej niż 10 osób 

CEL Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, na Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Emerytur Pomostowych, należnych od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

Jeśli składka za III 2020 r. została już opłacona, można wnosić o jej zwrot. 

CHARAKTER Co do zasady bezzwrotna. Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek: 

 przed 1 II 2020 r. i na 29 II 2020 r., 

 od 1 II 2020 r. do 29 II 2020 r. i na 31 III 2020 r., 

 od 1 III 2020 r. do 31 III 2020 r. i na 30 IV 2020 r.  

Zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

Nie wlicza się pracowników młodocianych. Możliwe jest też zwolnienie z nieopłaconych składek 
w przypadku, gdy zgłoszono  do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników 
młodocianych. 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Nieprzesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za III - 
V 2020 r do 30 VI 2020 r.* 

Przedsiębiorca, znajdował się w trudnej sytuacji na 31 XII 2019 r.  

*chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

100 % wartości składek za okres od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

NA ILE? Maksymalnie za okres od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć do 30 VI 2020 r. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Brak danych. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

        
Tarcza 1.0., Tarcza 2.0. (modyfikacja warunków), Tarcza 3.0. 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 

  

 

4. Zwolnienie z ZUS płatnika składek zatrudniającego od 10 do 49 osób 

  

CEL Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, na Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Emerytur Pomostowych, należnych od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

Jeśli składka za III 2020 r. została już opłacona, można wnosić o jej zwrot. 

CHARAKTER Co do zasady bezzwrotna. Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek: 

• przed 1 II 2020 r. i na 29 II2020 r., 

• w okresie od 1 II 2020 r. do 29 II 2020 r. i na 31 III2020 r., 

• w okresie od 1 III 2020 r. do 31 III 2020 r. i na 30 IV 2020 r.,  

zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 

Nie wlicza się pracowników młodocianych. Możliwe jest też zwolnienie z nieopłaconych składek 
w przypadku, gdy zgłoszono do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych. 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Nieprzesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za III, 
IV i V 2020 r do 30 VI 2020 r.* 

Przedsiębiorca, znajdował się w trudnej sytuacji na 31 XII 2019 r.  

*chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

50 % wartości składek od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

NA ILE? Maksymalnie od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć do 30 VI 2020 r. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Brak danych. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

        
Tarcza 2.0., Tarcza 3.0 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 

  

 

5. Pożyczka do wysokości 5.000 zł na bieżące koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej 

CEL Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 

CHARAKTER Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, 
że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez - 3 miesiące od udzielenia 
pożyczki 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 IV 2020 r.  

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy 
od udzielenia pożyczki, podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami (0,05 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski). 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

5000 zł 

NA ILE? Jednorazowo. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Nie dotyczy. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Powiatowy Urząd Pracy 

        
Tarcza 1.0., Tarcza 3.0. 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 

  

 

6. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla 
Mikroprzedsiębiorców 

DLA KOGO? Mikroprzedsiębiorcy.  

CEL  pokrycie kosztów działalności gospodarczej 

 przedterminowa spłata kredytów – tylko do 25% kwoty subwencji 

 zakazane: nabycie innego podmiotu, płatności dla właściciela lub podmiotów z nim 
powiązanych 

CHARAKTER Bezzwrotna do 75 % wartości subwencji (przy spełnieniu warunków dotyczących utrzymania 
zatrudnienia). Zawsze zwrotne 25 % wartości subwencji.  

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

 spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w zw. z zakłóceniami gospodarki 
na skutek COVID-19 

 zarejestrowanie działalności gospodarczej w Polsce 

 prowadzenie działalności gospodarczej 31 XII 2019 roku 

 rezydencja podatkowa w Europejskim Obszarze Gospodarczym 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

 zaległości z podatkami lub składkami ZUS 

 prowadzenie działalności w określonych dziedzinach (np. usługi finansowe, obszary 
wątpliwe etyczno-moralnie) 

 otwarta likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja 

 główny beneficjent rzeczywisty ma rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym 

WYSOKOŚĆ 324 000 zł 

NA ILE? 12 miesięcy; od 13 miesiąca zwrot w 24 ratach miesięcznych (równych).  

DO KIEDY? Do 31 VII 2020 roku (z możliwością przedłużenia Programu do końca 2020 roku).  

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Tak.  

POMOC PUBLICZNA Tak, notyfikowana przez Komisję Europejską.  

WŁAŚCIWY ORGAN Polski Fundusz Rozwoju (tylko bankowość elektroniczna).  

 
Tarcza Finansowa  
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 

  

 

7. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorców 

DLA KOGO? Mali i średni Przedsiębiorcy.  

(Uwaga: przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 150 pracowników, a ich roczny obrót 
za 2019 rok przekracza 100 000 000 zł mogą być w pewnych warunkach kwalifikowani do Tarczy 
Finansowej dla Dużych Przedsiębiorców).  

CEL  pokrycie kosztów działalności gospodarczej 

 przedterminowa spłata kredytów – tylko do 25% kwoty subwencji 

 zakazane: nabycie innego podmiotu, płatności dla właściciela lub podmiotów z nim 
powiązanych 

CHARAKTER Bezzwrotna do 75 % wartości subwencji (przy spełnieniu warunków dotyczących utrzymania 
zatrudnienia oraz wykazania straty). Zawsze zwrotne 25 % wartości subwencji.  

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

 spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w zw. z zakłóceniami gospodarki 
na skutek COVID-19 

 zarejestrowanie działalności gospodarczej w Polsce 

 prowadzenie działalności gospodarczej 31 XII 2019 roku 

 rezydencja podatkowa w Europejskim Obszarze Gospodarczym 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

 zaległości z podatkami lub składkami do ZUS 

 prowadzenie działalności w określonych dziedzinach (np. usługi finansowe, obszary 
wątpliwe etyczno-moralnie) 

 otwarta likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja 

 główny beneficjent rzeczywisty ma rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym 

WYSOKOŚĆ 3 500 000 zł 

NA ILE? 12 miesięcy 

DO KIEDY? Do 31 VII 2020 roku (z możliwością przedłużenia programu do końca 2020 roku).  

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Tak.  

POMOC PUBLICZNA Tak, notyfikowana przez Komisję Europejską.  

WŁAŚCIWY ORGAN Polski Fundusz Rozwoju (tylko bankowość elektroniczna).  

 Tarcza Finansowa  
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA 

MIKRO MAŁY 

 

ŚREDNI 

 
DUŻY 

  

 

8. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych 
Przedsiębiorców (CZEKA NA URUCHOMIENIE) 

DLA KOGO?  duzi przedsiębiorcy 

 średni przedsiębiorcy (ponad 150 pracowników, ponad 100 000 000 zł obrotu 

za 2019 rok i spełnienie dodatkowych warunków) 

CEL Finansowanie preferencyjne i płynnościowe: 

 regulowanie bieżących płatności przedsiębiorstwa, 

 zakazane: nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia, fuzje i przejęcia, 
refinansowanie lub przedterminowa spłata obecnego zadłużenia finansowego, 
płatności do właściciela lub podmiotów powiązanych (z wyjątkami). 

Finansowanie inwestycyjne: 

nie określono dopuszczalnego lub zakazanego przeznaczenia środków.  

CHARAKTER  finansowanie preferencyjne - umorzenie do 75 % finansowania (przy spełnieniu 
warunków); 

 finansowanie płynnościowe - zwrotne; 

 finansowanie inwestycyjne - z zasady bezzwrotne 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

 zarejestrowanie działalności gospodarczej w Polsce 

 prowadzenie działalności gospodarczej 31 XII 2019 roku 

 rezydencja podatkowa w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
 

oraz jeden z warunków: 
 

 spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w zw. z zakłóceniami gospodarki 
na skutek COVID-19 

 utrata zdolność produkcji lub świadczenia usług w zw. z COVID-19 

 brak płatności ponad 25 % należności ze sprzedaży na skutek COVID-19 

 brak dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w zw. z nowymi 
kontraktami, z powodu zakłóceń rynku finansowego 

 uczestnictwo w programie sektorowym 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

 zaległości z podatkami lub składkami do ZUS 

 działalność w określonych dziedzinach (np. usługi finansowe, obszary wątpliwie etyczno-
moralnie) 

 otwarta likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja 

 rezydencja podatkowa głównego beneficjenta rzeczywistego w tzw. raju podatkowym 

WYSOKOŚĆ  finansowanie preferencyjne - 750 mln zł 

 finansowanie płynnościowe - 1 mld zł 

 finansowanie inwestycyjne - nie określono maksymalnej kwoty 

NA ILE?  finansowanie preferencyjne - na 3 lata z opcją przedłużenia o 1 rok 

 finansowanie płynnościowe - na 2 lata z opcją przedłużenia o 1 rok 

 finansowanie inwestycyjne - bez okresu finansowania 

DO KIEDY? Do 31 XII 2020 roku.  
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Tak.  

POMOC PUBLICZNA Tak. Wymaga jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej.  

WŁAŚCIWY ORGAN Polski Fundusz Rozwoju.  

 Tarcza Finansowa  
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

CZĘŚĆ II 

 

POMOC DLA 

 PRZEDSIĘBIORCÓW JEDNOOSOBOWYCH 

(SAMOZATRUDNIONYCH) 

     ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE INNYCH UMÓW NIŻ 

UMOWA O PRACĘ 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

1. Zwolnienie z ZUS przedsiębiorcy opłacającego składki ZUS wyłącznie 
za siebie 

DLA KOGO? Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarcza). 

CEL Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, na Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Emerytur Pomostowych, należnych od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

Jeśli składka za III 2020 r. została już opłacona, można wnosić o jej zwrot. 

CHARAKTER Co do zasady bezzwrotna. Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Opłacanie składek wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 IV 2020 r.  

W pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przychód -poniżej 15.681 zł bez VAT. 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Nieprzesłanie deklaracji rozliczeniowych za III, IV i V 2020 r do 30 VI 2020 r* 

Przedsiębiorca znajdował się w trudnej sytuacji na 31 XII 2019 r.  

Przedsiębiorca korzysta z tzw. Ulgi na start. 

*chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

100 % wartości składek od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

NA ILE? Maksymalnie od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć do 30 VI 2020 r. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Brak danych. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 

 

Tarcza 1.0., Tarcza 2.0. (modyfikacja warunków) 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

2. Zwolnienie z ZUS przedsiębiorcy opłacającego składki ZUS wyłącznie 
za siebie, osiągającego wysoki przychód  

DLA KOGO? Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarcza). 

CEL Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, na Fundusze Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
lub Emerytur Pomostowych, należnych od 1 IV 2020 r. do 31 V 2020 r. 

Jeśli składka za IV lub V 2020 r. została już opłacona, można wnosić o jej zwrot 

CHARAKTER Co do zasady bezzwrotna. Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Opłacanie składek wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 IV 2020 r.  

W pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przychód poniżej 15.681 zł bez VAT 
przy jednoczesnym dochodzie uzyskanym w II 2020 r. poniżej 7000 zł bez VAT i złożenie 
oświadczenia o spełnieniu tych warunków. 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Nieprzesłanie deklaracji rozliczeniowych za III, IV i V 2020 r do 30 VI 2020 r.* 

Przedsiębiorca znajdował się w trudnej sytuacji na 31 XII 2019 r.  

Przedsiębiorca korzysta z tzw. Ulgi na start. 

*chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

100 % wartości składek od 1 IV 2020 r. do 31 V 2020 r. 

NA ILE? Maksymalnie od 1 IV 2020 r. do 31 V 2020 r. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć do 30 VI 2020 r. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Brak danych. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

        
Tarcza 3.0. (część warunków z Tarczy 1.0. i 2.0.) 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

3. Zwolnienie płatnika składek korzystającego z tzw. ulgi na start  

DLA KOGO? Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarcza), którzy korzystają z tzw. ulgi na start. 

CEL Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych obowiązkowych składek na ubezpieczenia 
zdrowotne, należnych od 1 IV 2020 r. do 31 V 2020 r. 

Jeśli składka za IV lub V 2020 r. została już opłacona, można wnosić o jej zwrot 

CHARAKTER Co do zasady bezzwrotna. Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Opłacanie składek wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 IV 2020 r.  

W pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek: 

 osiągnięcie przychodu poniżej 15 681 zł bez VAT albo 

 osiągnięcie przychodu ponad 15 681 zł bez VAT przy jednoczesnym dochodzie 
uzyskanym w II 2020 r. poniżej 7000 zł bez VAT i złożenie oświadczenia o spełnieniu 
tych warunków. 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Nieprzesłanie deklaracji rozliczeniowych za III, IV i VI 2020 r do 30 VI 2020 r. 

Przedsiębiorca znajdował się w trudnej sytuacji na 31 XII 2019 r.  

*chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

100 % wartości składek na ubezpieczenie zdrowotne od 1 IV 2020 r. do 31 V 2020 r. 

NA ILE? Maksymalnie od 1 IV 2020 r. do 31 V 2020 r. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć do 30 VI 2020 r. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Brak danych. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

        
Tarcza 3.0. (część warunków z Tarczy 1.0. i 2.0.) 

 

  



 
 

 

 
 
 

18 

COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

4. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych 

DLA KOGO? Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarczą). 

CEL Rekompensata utraty przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.   

CHARAKTER Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi 
za opóźnienie. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

 Prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 IV 2020 r. i brak zawieszenia tej 
działalności. Spadek przychodu o co najmniej 15% (porównanie miesiąca 
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku do miesiąca wcześniejszego). 

 Prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 II 2020 r. i zawieszenie tej działalności 
po 31 I 2020 r. 

W obu przypadkach konieczny jest: 

 brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych  

 obywatelstwo polskie albo legalne zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Sytuacja materialna wskazana w poprzednim wniosku nie może ulec poprawie (w przypadku 
ubiegania się o świadczenie ponownie). 

WYSOKOŚĆ 2080 zł lub dla rozliczających się kartą podatkową lub zwolnionych z VAT – 1300 zł. 

NA ILE? Świadczenie jednorazowe, wypłacane maksymalnie trzykrotnie (na podstawie trzech odrębnych 
wniosków). 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony 
stan epidemii. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Nie dotyczy. 

POMOC PUBLICZNA Nie. 

WŁAŚCIWY ORGAN Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

        
Tarcza 1.0., Tarcza 3.0. 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

5. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących um. cywilnoprawne 

DLA KOGO? Osoba wykonująca um. agencyjną, um. zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo um. o dzieło. 

CEL Rekompensata utraty przychodów przez osobę, która zawarła um. cywilnoprawną, ale um. ta nie 
doszła do skutku - ograniczenie jej realizacji w zw. z przestojem w prowadzeniu działalności w 
następstwie COVID-19.  Wniosek za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. 

CHARAKTER Nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi 
za opóźnienie. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

 um. cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 IV 2020 r. 

 brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych 

 obywatelstwo polskie albo legalne zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 niewykonywanie um. cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie 
postojowe przekracza kwotę 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego 
kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS. 

*w IV kwartale 2019 r. kwota 15 595,74 zł 

KWOTA 
MAKSYMALNA  

2080 zł lub gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku nie przekracza 1300 zł brutto, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
tych przychodów. 

NA ILE? Świadczenie jednorazowe, wypłacane maksymalnie trzykrotnie (na podstawie trzech odrębnych 
wniosków). 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony 
stan epidemii. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Nie dotyczy. 

POMOC PUBLICZNA Nie. 

WŁAŚCIWY ORGAN Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 
Tarcza 1.0. 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

6. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej 

DLA KOGO? Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników). 

CEL Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

CHARAKTER Podlega zwrotowi bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności 
gospodarczej w okresie pobierania pomocy. Zwrot po doręczeniu wezwania Starosty. 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

 aktywna działalność gospodarcza 

 wykazanie spadku obrotów co najmniej w wysokości 30 % (2 miesiące z 2020 r. 
w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy z 2019 r.) 

 prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej rok poprzedzający dzień 
złożenia wniosku o dofinansowanie (tak żeby możliwe było wykazanie spadku 
obrotów) 

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało 
dofinansowanie. 

Otrzymanie dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

WYSOKOŚĆ Przy spadku obrotów o: 

 co najmniej 30% - możliwe dofinansowanie do 1.300 zł miesięcznie. 

 co najmniej 50% - możliwe dofinansowanie  do 1.820 zł miesięcznie. 

 co najmniej 80% - możliwe dofinansowanie do 2.340 zł miesięcznie. 

NA ILE? Maksymalnie na 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Nie dotyczy. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Powiatowy Urząd Pracy 

 

 

Tarcza 1.0. 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

7. Pożyczka do wysokości 5.000 zł na bieżące koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej 

DLA KOGO? Samozatrudnieni (jednoosobowa działalność gospodarcza). 

CEL Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 
lub osoby samozatrudnionej. 

CHARAKTER Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, 
że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od udzielenia 
pożyczki 

WARUNKI 
OTRZYMANIA 

Prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 IV 2020 r.  

WARUNKI 
WYŁĄCZAJĄCE 

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy 
od udzielenia pożyczki, podlega ona zwrotowi wraz z odsetkami (0,05 stopy redyskonta weksli 
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski). 

KWOTA 
MAKSYMALNA 

5000 zł 

NA ILE? Jednorazowo. 

DO KIEDY? Wniosek należy złożyć po ogłoszeniu naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

GRUPA 
KAPITAŁOWA 

Nie dotyczy. 

POMOC PUBLICZNA Tak. 

WŁAŚCIWY ORGAN Powiatowy Urząd Pracy 

        
Tarcza 1.0., Tarcza 3.0. 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

PODSTAWY PRAWNE 

pojęcia  akty prawne 

Ustawa Ustawa z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 

Ustawa SIR Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o systemie instytucji rozwoju 

Tarcza 1.0 Ustawa 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 2.0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

Tarcza 3.0 Ustawa z dnia 14 maja 2020 r o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  

Program Wyciągu z Programu rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych 
i średnich firm, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 roku 
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COVID-19 
ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 Świadczenia z Części I 

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

  art. 1 pkt 14 Tarczy 1.0 

 art. 73 pkt 20 Tarczy 2.0 

 art. 15g Ustawy 

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przez Starostę 

  art.1 pkt 14 Tarczy 1.0. 

 art.73 pkt 38 Tarczy 2.0. 

 art. 15zzb Ustawy 

3. Zwolnienie z ZUS płatnika składek zatrudniającego mniej niż 10 osób 

  art. 73 pkt 65 Tarcza 1.0. 

 art. 73 pkt 65 i art. 113 Tarczy 2.0.  

 art. 31zo ust. 1 i 6 Ustawy 

4. Zwolnienie z ZUS płatnika składek zatrudniającego od 10 do 49 osób 

  art. 73 pkt 65 i art.113 Tarczy 2.0. 

 art. 31zo ust. 1b i 6 Ustawy 

5. Pożyczka do wysokości 5.000 zł na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

  art. 1 pkt 14  Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 40 Tarczy 2.0., 

 art. 15zzd Ustawy 

6. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikroprzedsiębiorców 

  Art. 21a Ustawy SIR 

 Program 

7. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro i Średnich Przedsiębiorców 

  Art. 21a Ustawy SIR 

 Program 

8. Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych przedsiębiorców (czeka na uruchomienie) 

  Art. 21a Ustawy SIR 
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ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE POMOCOWYM I SUBWENCYJNYM 

 

 Świadczenia z Części II 

1. Zwolnienie z ZUS przedsiębiorcy opłacającego składki ZUS wyłącznie za siebie 

  art. 73 pkt 65 Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 65 Tarczy 2.0. 

 art. 31zo ust. 2 Ustawy 

2. Zwolnienie z ZUS przedsiębiorcy opłacającego składki ZUS wyłącznie za siebie, osiągającego wysoki przychód  

 
 art. 73 pkt 65 Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 65 Tarczy 2.0. 

 art. 46 pkt 41 Tarczy 3.0. 

 art. 31zo ust. 2a Ustawy 

3. Zwolnienie płatnika składek korzystającego z tzw. Ulgi na start  

 
 art. 73 pkt 65 Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 65 Tarczy 2.0. 

 art. 46 pkt 41 Tarczy 3.0. 

 art. 31zo ust. 2b Ustawy 

4. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych 

 
 art. 1 pkt 14 Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 34 Tarczy 2.0. 

 art. 15zq – 15zx Ustawy 

5. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących um. cywilnoprawne 

  art. 1 pkt 14 Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 34 Tarczy 2.0. 

 art. 15zq – 15zx Ustawy 

6. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

 
 art. 1 pkt 14 Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 39 Tarczy 2.0. 

 art. 15zzc Ustawy 

7. Pożyczka do wysokości 5.000 zł na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

 
 art. 1 pkt 14  Tarczy 1.0. 

 art. 73 pkt 40 Tarczy 2.0. 

 art. 15zzd Ustawy 
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KONTAKT 

 

prawo pracy, zatrudnienie, Tarcza antykryzysowa 

 

Rafał Kania 
radca prawny, partner  

mail: rafal.kania@sendero.pl 

kom: 603 613 141 

 

  

wsparcie finansowe firm, Tarcza finansowa 

 

Jakub Janik 

radca prawny  

mail: jakub.janik@sendero.pl 

kom: 505 926 171 

https://sendero.pl/zespol/rafal-kania/
mailto:rafal.kania@sendero.pl
https://sendero.pl/zespol/jakub-janik/
mailto:jakub.janik@sendero.pl

