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Świadczenia na rzecz 
ochrony miejsc pracy 

o świadczenie mogą się ubiegać: 
• przedsiębiorcy, w tym wspólnicy spółki cywilnej, 
• organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie;

• państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym ds. 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury,

• kościelna osoba prawna oraz jej jednostka organizacyjna. 

1. przyznawane na wniosek, który kieruje się do Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy; 

2. świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypa-
dających od miesiąca złożenia wniosku. Rada Ministrów może, w celu 
przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozpo-
rządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki 
nimi wywołane;

3. świadczenia przyznawane ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych;

4. dotyczą przypadków wystąpienia spadku obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia COVID-19, czyli spadku sprzedaży towarów 
lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów  
w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przypa-
dających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku,  
w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy 
roku poprzedniego; 

2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazane-
go miesiąca przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;

z zastrzeżeniem, że miesiąc to nie tylko miesiąc kalendarzowy, ale także 30 kolej-
no po sobie następujących dni kalendarzowych;

5. świadczenia przysługują tylko przedsiębiorcy, którzy nie zalega w regulowa-
niu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy 
lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

6. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych:

• przestojem ekonomicznym
pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50%, nie 
niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, otrzyma dofinansowa-
nie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości do 50% minimal-
nego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od 
pracodawcy od przyznanych świadczeń z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

• obniżonym wymiarem czasu pracy
pracodawca, który obniży wymiar czasu pracy pracownika do 20%, nie więcej 
niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, 
otrzyma dofinansowanie maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społecz-
ne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. 

7. dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wyna-
grodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został zło-
żony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

8. dotyczy nie tylko pracowników, ale również zleceniobiorców;
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9. warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicz-
nego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumie-
niu zawartym ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami 
pracowników, nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy dotyczących 
wypowiedzeń zmieniających. 

10. pomoc można otrzymać wyłącznie w przypadku, jeśli podmiot nie 
uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakre-
sie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

samorządowa instytucja kultury również może wystąpić z wnio-
skiem o dofinansowanie, o którym mowa powyżej – w takim przypadku 
40% dofinansowania jest wypłacane ze środków Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych, a 60% ze środków organizatora. 

rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych 
uprawnionym podmiotom świadczeń następuje dwuetapowo:

1) wstępna weryfikacja rozliczenia otrzymanych środków i doku-
mentacji potwierdzającej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem 
przekazanych świadczeń, polegająca na analizie jej kompletności, 
prawidłowości zgłoszonych przez beneficjentów oświadczeń oraz 
weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie wykorzystanych środ-
ków, której dokonuje się w terminie 60 dni od dnia upływu terminu 
złożenia rozliczenia i dokumentacji wynikającego z umowy zawartej 
z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy;

2) końcowa weryfikacja pełnej dokumentacji, potwierdzającej wy-
korzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń  
i środków i ostateczne zatwierdzenie przekazanego rozliczenia, któ-
ra może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do 
złożenia rozliczenia i dokumentacji, wynikającego z zawartej umowy 
z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.  

Obniżenie wymiaru czasu  
pracy pracownika lub objęcie 
pracownika przestojem  
ekonomicznym 
1. dotyczy pracodawcy, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży  
towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystą-
pił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń;

2. pracodawca może:

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika (zleceniobiorcy, świadczącego usłu-
gi, osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę nakładczą) maksymalnie  
o 20%, nie więcej niż o 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może 
być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracowni-
kowi wypłaca się wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe 
niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wy-
miaru czasu pracy;

3. istotny wzrost obciążenia fundusz wynagrodzeń to zwiększenie o nie mniej niż 
5% w porównaniu do miesiąca poprzedzającego ilorazu kosztów wynagrodzeń 
pracowników (z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne finansowa-
nych przez pracodawcę) i przychodów ze sprzedaży z tego samego miesiąca, do-
wolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. 
do dnia poprzedzającego skorzystanie z powyższych uprawnień;

4. za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzo-
wych;
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5. do kosztów wynagrodzeń nie zalicza się kosztów wynagrodzeń 
pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz kosztów 
wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w ra-
mach świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, w wysokości odpo-
wiadającej wysokości tego obniżenia, 

6. obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem eko-
nomicznym ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca,  
w którym iloraz, o którym mowa w pkt 3, uległ zmniejszeniu do poziomu 
mniejszego niż 105% ilorazu miesiąca bazowego, nie dłużej jednak niż 
przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii,

7. warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicz-
nego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu,

8. obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekono-
micznym nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o świadczenie na 
rzecz ochrony miejsc pracy. 

Udzielenie urlopu  
wypoczynkowego  
bez zgody pracownika 
Pracodawca może udzielić pracownikowi bez uzyskania jego zgody  
i z pominięciem planu urlopów:

1. urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika  
w poprzednich latach kalendarzowych;

2. w wymiarze do 30 dni urlopu;

3. tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Termin urlopu wskazuje pracodawca, a pracownik jest obowiązany taki urlop wy-
korzystać.  

Dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników  nieobjętych 
przestojem, przestojem  
ekonomicznym lub obniżonym 
wymiarem czasu pracy
1. przyznawane na wniosek, który kieruje się do dyrektora wojewódzkiego urzę-
du pracy właściwego ze względu na siedzibę wnioskującego;

2. świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przyznawane są ze środków Fundu-
szu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

3. wniosek może złożyć podmiot, u którego wystąpił spadek obrotów gospo-
darczych rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościo-
wym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu do-
wolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po  
31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego; 
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2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie 
wskazanego miesiąca przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do 
dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do ob-
rotów z miesiąca poprzedniego;

4. dofinansowanie obejmuje wynagrodzenia pracowników nieobjętych 
przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem cza-
su pracy w następstwie wystąpienia COVID-19;

5. pracodawcy przysługują środki na opłacanie składek na ubez-
pieczenia społeczne pracowników należne od pracodawcy oraz 
dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z po-
przedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku;

6. dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, któ-
rych wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  
w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

7. świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypa-
dających od miesiąca złożenia wniosku;

8. pomoc można otrzymać wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca 
nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników  
w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc 
pracy;

9. pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, nie może wypowie-
dzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika  
w okresie pobierania świadczeń.

Dofinansowanie do  
wynagrodzeń pracowników

1. przyznawane na wniosek; 

2. przysługuje:

1) osobie prawnej;

2) jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną;

3) osobie fizycznej, 

której przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub 
zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego;

3. warunki otrzymania dofinansowania:

1) zatrudnianie co najmniej 50 pracowników - na dzień ogłoszenia stanu zagroże-
nia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku;

2) w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemicznego 
lub stanu epidemii doszło do spadku dochodów uzyskiwanych w związku  
z funkcjonowaniem zabytku o nie mniej niż 25%, obliczonego jako stosunek 
dochodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (lub 30 kolejno 
przypadających po sobie dni) po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego 
dzień złożenia wniosku, w porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego, 

3) brak innego dofinansowania ze środków publicznych do wynagrodzeń w odnie-
sieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat; 

4. dofinansowanie do wynagrodzeń dotyczy pracowników zatrudnionych nieprze-
rwanie w okresie nie krótszym niż przez 3 miesiące bezpośrednio poprzedzają-
ce ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, którzy wykonują czynności zawo-
dowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej;

5. obejmuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę na-
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kładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenie albo innej umowy o świad-
czenie usług;

6. dofinansowanie przyznawane jest ze środków Funduszu Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 80% wynagrodze-
nia brutto pracowników, nie więcej niż 100% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru 
czasu pracy;

7. wynagrodzenie brutto ustala się na podstawie średniego wynagro-
dzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu zagro-
żenia epidemicznego, liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 
(w przypadku osób pozostających w stosunku pracy) lub wynikającego 
z zawartych umów (w przypadku umów o pracę nakładczą, o dzieło lub 
zlecenie); 

8. dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, któ-
rych wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  
w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie prze-
pisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

9. dofinansowanie przyznaje się jednokrotnie na okres od dnia złoże-
nia wniosku do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

Dofinansowanie na  
utrzymanie miejsc pracy  
dofinansowanie może zostać również przyznane pracodawcy, który korzy-
sta z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części nie-
podlegającej dofinasowaniu na podstawie tej ustawy 

zniesiono obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umo-
wą po zakończeniu okresu, na który przyznane zostało dofinansowanie

1. wypłacane przez starostę na podstawie zawartej umowy; 

2. wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogło-
szenia naboru;

3. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców;

4. dofinansowanie obejmuje części kosztów wynagrodzeń pracowników i zlecenio-
biorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne;

5. w przypadku spadku obrotów gospodarczych, przez które rozumie się zmniej-
szenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym,  
obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 ko-
lejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia po-
przedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu 
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego (za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych) o:

1) co najmniej 30% - dofinansowanie może wynosić do 50% wynagrodzeń po-
szczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze skład-
kami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego  
o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika;
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2) co najmniej 50% - do 70% wynagrodzeń poszczególnych pra-
cowników wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 70% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika;

3) co najmniej 80% - do 90% wynagrodzeń poszczególnych pra-
cowników wraz ze składkami, jednak nie więcej niż 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika.

6. dofinansowanie wypłaca się w okresach miesięcznych, na podsta-
wie danych dołączonych od wniosku. Przedsiębiorca jest obowiązany 
poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej 
zmianie danych wskazanych we wniosku, mających wpływ na wyso-
kość wypłacanego dofinansowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
uzyskania informacji o jej wystąpieniu. W przypadku zmian mających 
wpływ na wysokość dofinansowania powiatowy urząd pracy ustala 
wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych 
przez przedsiębiorcę. 

7. dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż przez 
3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Rada Mi-
nistrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporzą-
dzenia, przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi 
wywołane.

Zawarcie umowy ze starostą wiąże się z obowiązkiem utrzymania 
w zatrudnieniu tych pracowników, których wynagrodzenie było 
dofinansowe, przez okres dofinansowania. Niedochowanie tego 
warunki wiąże się z obowiązkiem zwrotu dofinansowania, chyba, że 
doszło do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pra-
cownika lub wygaśnięcia stosunku pracy. W przypadku, gdy przedsię-
biorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona 
objęta umową o dofinansowanie. 

Dofinansowanie nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały sfinanso-
wane z innych środków publicznych.

Może być przyznane również organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  
publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowanie na  
utrzymanie działalności  
zniesiono obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej po zakończeniu 
okresu, na który przyznane zostało dofinansowanie

1. wypłacane przez starostę na podstawie zawartej umowy; 

2. wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogło-
szenia naboru;

3. dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który nie zatrudnia pra-
cowników;

4. dofinansowanie obejmuje część kosztów prowadzenia działalności gospodar-
czej;

5. w przypadku spadku obrotów gospodarczych, przez które rozumie się zmniej-
szenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym,  
obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 ko-
lejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia po-
przedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu 
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego (za 
miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych) o:

1) co najmniej 30% - dofinansowanie może wynosić do 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę;

Tarcza
antykryzysowa
opis świadczeń



8

2) co najmniej 50% - do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę;

3) co najmniej 80% - do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę.

6. dofinansowanie wypłaca się w okresach miesięcznych, nie dłużej 
niż przez 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Rada 
Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozpo-
rządzenia, przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki 
nimi wywołane.

Zawarcie umowy ze starostą wiąże się z obowiązkiem prowadzenia 
działalności gospodarczej przez okres dofinansowania. Niedocho-
wanie tego warunki wiąże się z obowiązkiem zwrotu dofinansowania. 

Dofinansowanie nie przysługuje w części, w której te koszty prowadze-
nia działalności zostały sfinansowane z innych środków publicznych.

Jednorazowa pożyczka  
dla mikroprzedsiębiorcy  
dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospo-
darczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. 

wykreślono obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zatrudnie-
nia na dzień 29 lutego 2020 r.

pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsię-
biorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, wykreślono obowiązki związa-
ne z utrzymaniem zatrudnienia oraz złożeniem wniosku o umorzenie.

1.  udzielana przez starostę, na podstawie umowy, ze środków Funduszu Pracy;

2. do wysokości 5.000 zł, na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej;

3. dotyczy tylko mikroprzedsiębiorców; 

4. okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie 
kapitału wraz z odsetkami przez okres pierwszych 3 miesięcy;

5. pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu bez konieczności złożenia 
wniosku, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność 
gospodarczą przez okres 3miesięcy od dnia jej udzielenia. Przychód z tytułu umo-
rzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od 
osób prawnych. 

Rozszerzone zwolnienie  
ze składek ZUS  
na 3 miesiące
na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą korzystającym z tzw. 
„ulgi na start”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie 
zdrowotne zwalnia się z obowiązku płacenia nieopłaconych należności z ty-
tułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 
1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. i jeżeli prowadził działalność przed 
dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie:

1. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo
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2. był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz 
dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który 
jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyż-
szy niż 7000 zł;

Zwolnienie obejmuje składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za 
kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy zostały już opłacone. Opła-
cone należności podlegają zwrotowi na zasadach określonych w usta-
wie o systemie ubezpieczeń społecznych.

płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 
ubezpieczonych

1. zwolnienie następuje na wniosek płatnika składek, jeżeli był zgłoszo-
ny jako płatnik:

a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do 
ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;

b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r do dnia 29 lutego 2020 r. i na 
dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 
10 ubezpieczonych;

c) 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;

2. liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpie-
czonych będących pracownikami młodocianymi;

3. zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz 
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych;

4. obejmie składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 
31 maja 2020 r., wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych 
za ten okres;

płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczo-
nych

1. zwolnienie następuje na wniosek płatnika składek, jeżeli był zgłoszony jako płat-
nik:

a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 
społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;

b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 
2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych;

c) 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;

2. liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będą-
cych pracownikami młodocianymi;

3. zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościo-
wy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 
Pomostowych;

4. obejmie 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w dekla-
racjach rozliczeniowych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.;

W przypadku złożenia przez takiego płatnika deklaracji rozliczeniowej korygującej 
lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło 
zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych.

płatnik, będący spółdzielnią socjalną – bez względu na liczbę zatrudnionych 
osób

1. zwolnienie następuje na wniosek płatnika składek, jeżeli był zgłoszony jako płat-
nik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

2. zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościo-
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wy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych;

3. obejmie składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 
31 maja 2020 r., wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych 
za ten okres;
płatnik opłacający składki wyłącznie za siebie

1. dotyczy również opłacającego składki wyłącznie na własne ubez-
pieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne:

1) jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz

2) przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za 
który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był 
wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15.681 zł);

2. w takim przypadku zwolnieniu podlegają tylko składki ustalone od 
najniższej podstawy wymiaru tych składek. 

na wniosek płatnika będącego osobą prowadzącą pozarolniczą 
działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubez-
pieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne zwalnia się  
z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu skła-
dek za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r., jeżeli prowa-
dził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

1. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za 
który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był 
wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz

2. dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który 
jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyż-
szy niż 7000 zł;

Zwolnienie obejmuje składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 
2020 r. także wówczas, gdy zostały już opłacone. Opłacone należności podlegają 
zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecz-
nych.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania jest złożenie nie później niż do dnia 
30 czerwca 2020 r. wniosku oraz deklaracji rozliczeniowych lub imiennych rapor-
tów miesięcznych chyba, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku ich składania.

Informacja o składach osób prowadzących działalność i osób z nimi współ-
pracujących zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest 
na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może, na wniosek dłużnika, odstąpić od pobie-
rania odsetek za zwłokę z tytułu składek należnych za okres przypadający 
po dniu 31 grudnia 2019 r. Wniosek należy złożył w terminie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących 
po ich odwołaniu. 

Na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów można również wnioskować o:

1) odroczenie terminu płatności składek

2) rozłożenie na raty 

3) umorzenie należności składek (de minimis) 

Wnioski składa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pro-
filu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym 
przez ZUS, w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku wniosku dotyczące-
go należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podsta-
wie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie na-
licza się opłaty prolongacyjnej.
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Uprawnienia pracodawcy  
dotyczące zmiany  
warunków pracy   
1. pracodawca musi wykazać spadek obrotów gospodarczych  
w następstwie COVID-19, rozumianych jako sprzedaż towarów i usług, 
w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów 
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających 
w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień 
podjęcia przez pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych 
odpoczynków lub podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia,  
w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 
miesięcy roku poprzedniego; lub 

2) nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie 
wskazanego miesiąca, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. 
do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji  
o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub podjęciu działań  
w celu zawarcia porozumienia, w porównaniu do obrotów z miesiąca 
poprzedniego; 

3) przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się również zwięk-
szenie o nie mniej niż 5% ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników 
(z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowni-
ków finansowanych przez pracodawcę) i przychodów ze sprzedaży 
towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego do-
wolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 
1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez pra-
codawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków lub 
podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia, w porównaniu do ta-
kiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego. Do kosztów wynagrodzeń 

nie zalicza się kosztów wynagrodzeń pracowników z którymi rozwiązano umowę  
o pracę oraz kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodze-
nie, korzystając ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, w wysokości od-
powiadającej wysokości tego obniżenia;  

z zastrzeżeniem, że za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących 
dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trak-
cie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego mie-
siąca kalendarzowego;

2. pracodawca nie zalega 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.;

3. nie ma ograniczenia dotyczącego ilości zatrudnianych pracowników;

4. dopuszczalne jest:

1) ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin 
(z 11 godzin) lub ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie 
mniej niż 32 godzin (z 35 godzin), obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwa-
nego odpoczynku dobowego;

2) zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, 
w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie 
więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 
miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym 
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od 
pracy;

3) zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnie-
nia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, 
w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu;

5. porozumienie zawiera się ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pra-
cowników;

6. kopię porozumienia pracodawca przekazuje właściwego okręgowemu inspekto-
rowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. 
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Świadczenie postojowe   

wykreślono warunek dotyczący maksymalnego przychodu  
w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność 
gospodarczą 
świadczenie można otrzymać ponownie, nie więcej niż trzykrot-
nie, z zastrzeżeniem, że wypłata po raz kolejny świadczenia po-
stojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w następnym 
miesiącu, a warunkiem przyznania kolejnego świadczenia jest 
wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa po-
prawie.
1. przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej;

2. gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju, 
świadczenie to przysługuje:

1) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która 
rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. i:

a) nie zawiesiła prowadzenia działalności, a przychód uzyska-
ny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od 
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten mie-
siąc;

b) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodar-
czej po dniu 31 stycznia 2020 r.

2) osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umo-
wę o świadczenie usług:

a) która została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; 

b) przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu po-
przedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świad-

czenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia 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 ile nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

3. przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

4. świadczenie wynosić będzie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę tj. 2.080 zł. W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych 
uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek  
o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia za pracę (mniej niż 1.300 zł), świadczenie postojowe przysługuje w wyso-
kości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych;

5. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która rozlicza się  
w formie karty podatkowej i osobie, która korzystała ze zwolnienia sprzedaży 
od podatku od towarów i usług przysługuje świadczenie wysokości 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1.300 zł)

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysłu-
guje jedno świadczenie postojowe.

Osoba prowadzą działalność gospodarczą kieruje wniosek do ZUS, zleceniobiorca 
– do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy.
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Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóź-
niej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony 
stan epidemii.  Wniosek może być złożony wyłącznie w formie doku-
mentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzone-
go w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Admini-
stracji Skarbowej o wysokości przychodu wskazanego we wniosku  
o świadczenie postojowe. Szef Krajowej Administracji Skarbowej infor-
muje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy 
przychodem wskazanym we wniosku, a przychodem wykazanym dla 
celów podatkowych. 

 

Obowiązki zawieszone  
na czas stanu zagrożenia  
epidemicznego i stan  
epidemii  

badania lekarskie
1. okresowe badania lekarskie pracowników – dotyczy także praco-
dawców zatrudniających pracowników w warunkach narażenia na 
działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłóknia-
jących;

2. badania lekarskie i psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy;

3. okresowe badania lekarskie i psychologiczne maszynistów posiadających świa-
dectwa maszynisty.

Zawieszone obowiązki należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (art. 12a). 

Zawieszenie nie dotyczy badań wstępnych i kontrolnych, ale badanie może wykonać 
lekarz innej specjalności, również za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych. Orzeczenie traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 

zezwolenia na pobyt i pracę oraz wizy

1. jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wy-
pada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin ten 
ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze 
stanów, który obowiązywał jako ostatni;

2. na tej samej zasadzie wydłużają się okresy zezwoleń na pobyt stały oraz ze-
zwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także ważność 
zezwoleń na pracę cudzoziemca;

3. okres pobytu na podstawie wizy oraz okres ważności wizy ulega przedłużeniu  
z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, 
który obowiązywał jako ostatni, w przypadku gdy ostatni dzień pobytu cudzoziemca 
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W doku-
mencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się naklejki wizowej (art. 15 zd).

orzeczenia o niezdolności do pracy

wydane na czas określony orzeczenie o:

1) częściowej niezdolności do pracy,

2) całkowitej niezdolności do pracy,

3) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
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oraz orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie upraw-
nień do świadczenia rehabilitacyjnego, którego ważność upływa w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, za-
chowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upły-
wu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie 
uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu 
ważności tego orzeczenia (art. 15 zc). 

Inne świadczenia  
1. rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepeł-
nosprawnym, przysługująca pracodawcy będącym zakładem aktyw-
ności zawodowej w części proporcjonalnej do występującej w danym 
miesiącu liczby dni przestoju w działalności zakładu aktywności zawo-
dowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności. Wniosek o rekom-
pensatę składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wypłaty 
wynagrodzeń pracownikom (art. 15a);

2. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii 
zajęciowej nie ulega obniżeniu w związku z zawieszeniem działalności 
warsztatu na skutek przeciwdziałania COVID-19 (art. 15b);

3. pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego 
przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie 
czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty. w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi 
wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,  
w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
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