Przewodnik
przedsiębiorcy
w czasie epidemii
koronawirusa

Wsparcie
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1.0
Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

KLIKNIJ

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 1.0

KLIKNIJ

Rozwiązania dla przedsiębiorców i pracowników

Jeśli masz problem z opłaceniem składek ZUS,
pamiętaj, że może przysługiwać CI odroczenie
terminu płatności składek, układ ratalny,
umorzenie należności. Pamiętaj, że wnioski
możesz składać elektronicznie za pośrednictwem
platformy PUE ZUS. Zobacz, jak to zrobić.
Kliknij

Składki ZUS

Wsparcie z ZUS

Wsparcie

Składki ZUS
• Odroczenie
• Raty
• Umorzenie

Dofinansowanie wynagrodzeń
dla pracowników
Od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
w związku z kryzysem wywołanym przez
rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa.

Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Kliknij

Wsparcie z WUP

Wsparcie
Wojewódzki
Urząd Pracy
w Krakowie
O szczegóły związane z ochroną
miejsc pracy w ramach tarczy
antykryzysowej można pytać
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Krakowie pod nr tel.
12 61 98 576
lub 12 61 98 578
oraz pisząc na adres e-mail:
infotarcza@wupkrakow.praca.gov.pl.

Wsparcie
Masz problem ze spłatą zaległego podatku,
odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty
prolongacyjnej? Złóż wniosek o umorzenie
całości lub części zaległości podatkowej
i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc.
Zobacz, jak to zrobić.
Kliknij
Umorzenie zaległości podatkowych

Umorzenie
zaległości
podatkowych

Wsparcie
Nie możesz zapłacić w terminie podatku,
zaległości podatkowych lub odsetek od
niezapłaconych w terminie zaliczek na
podatek? Złóż wniosek o odroczenie terminu
płatności i sprawdź czy urząd przyzna ci taką
pomoc. Zobacz, jak to zrobić.
Kliknij
Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Odroczenie
terminu
zapłaty
należności
podatkowych

Wsparcie
Nie jesteś w stanie zapłacić jednorazowo całego
podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od
nieuregulowanych w terminie zaliczek na
podatek? Złóż wniosek o rozłożenie tych
należności na raty i sprawdź czy urząd przyzna ci
taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić.
Kliknij
Rozłożenie na raty należności podatkowych

Rozłożenie
na raty
należności
podatkowych

Wsparcie
Kliknij

Kontakt
z Urzędami
Skarbowymi
KONTAKT Z URZĘDAMI SKARBOWYMI

Wsparcie
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
Kliknij

UZUPEŁNIENIE ROZWIĄZAŃ
NOWE ROZWIĄZANIA

UZUPEŁNIENIE
ROZWIĄZAŃ
TARCZY
ANTYKRYZYSOWEJ

Wsparcie
TARCZA FINANSOWA
Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich
Firm zostanie uruchomiona w kwietniu 2020
Będzie obsługiwana w ramach bankowości
elektronicznej przez wybrane banki.

Kliknij

TARCZA FINANSOWA

Środki bezzwrotne do 75%
subwencji po 12 miesiącach
pod warunkiem:
prowadzenia działalności,
utrzymania poziomu
zatrudnienia w ciągu 12
miesięcy oraz zanotowania
straty na sprzedaży.

Instrumenty wsparcia ARP S.A.
w ramach Tarczy Antykryzysowej
ARP S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o.
udostępnią następujące instrumenty:
• refinansowanie umów leasingowych
dla sektora transportu drogowego,
• pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu
w kapitale obrotowym,
• pożyczki obrotowe finansujące wypłatę
wynagrodzeń w sektorze MŚP.
Kliknij

Instrumenty wsparcia ARP S.A

Wsparcie
APR S.A.
Wnioski o pożyczki i refinansowanie leasingu
składane będę za pośrednictwem systemu
informatycznego.
W tym celu w najbliższych dniach udostępniony
zostanie przedsiębiorcom Portal Klienta,
w którym możliwe będzie złożenie wniosków
wraz z niezbędnymi załącznikami.
Wnioski złożone za pośrednictwem Portalu
Klienta, po ich weryfikacji, będą podstawą
do podjęcia decyzji o przyznaniu wsparcia,
tj. udzielenia pożyczki lub refinansowania
leasingu i zawarcia odpowiednich umów.

Wsparcie
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
1. świadczeniem postojowym zostali objęci również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie
działalności gospodarczej w lutym i marcu 2020 r.
2. jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą
otrzymać również mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w marcu 2020 r.
3. o zwolnienie ze składek ZUS wnioskować mogą osoby korzystające z tzw. „ulgi na start” oraz płatnicy
opłacający składki wyłącznie za siebie, których przychód jest wyższy niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., pod warunkiem,
że dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy
niż 7.000 zł.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Wsparcie
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:
1. Doprecyzowano zasady rozliczania przez wojewódzkie urzędy pracy środków przekazanych
uprawnionym podmiotom w ramach świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy;
2. Wykreślono obowiązek złożenia przez mikroprzedsiębiorcę wniosku o umorzenie pożyczki;
3. Rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy – uprawnione są m. in. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz
kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Aktualne zasady
i ograniczenia gospodarcze
KLIKNIJ

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA

WYTYCZNE DLA BRANŻ

Ograniczenia gospodarcze
OGRANICZENIE WYWOZU LUB ZBYCIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW

ZAKAZ WYWOZU POZA GRANICE POLSKI
RESPIRATORÓW I KARDIOMONITORÓW
W okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz
wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
• respiratorów oraz
• kardiomonitorów.

Ograniczenia gospodarcze
OGRANICZENIE WYWOZU LUB ZBYCIA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTÓW
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
• kombinezonów typu TYVEK,

• masek typu FFP2/FFP3,
• ochraniaczy na buty (obuwie),
Przedsiębiorca w informacji o zamiarze wywozu lub zbycia zawiera wykaz oraz ilość produktów.
Informację tę oraz informację o złożeniu wniosku przez przedsiębiorcę wojewoda niezwłocznie
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
Przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania tego przedsiębiorcy nie później niż na 36 godzin przed zamiarem wywozu lub zbycia
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w/w produktów.

Działania ochronne
• Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 2 metry).
• Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą
urządzeń teleinformatycznych.
• Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
• Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem
lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
• Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc,
w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

Działania ochronne
• Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym
w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są
regularnie napełniane.
• Wywiesić w widocznym miejscu instrukcję mycia rąk.
• Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać
dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
• Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
– jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć
ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na
bazie alkoholu (min. 60%).

Działania ochronne
• Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby
nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
• Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
✓powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki
światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury,
terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz
urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być
regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane
wodą z detergentem;
✓wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia
wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem
wody z detergentem.

Działania ochronne
• Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy 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, w celu
przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie
o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Działania ochronne

Działania ochronne
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży
lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust
i nosa.
Maseczki trzeba nosić w miejscach publicznych, a więc:
•

w obiektach handlowych, na targowiskach itp.;

•

w zakładach pracy;

•

w budynkach użyteczności publicznej;

•

w kościołach i innych obiektach kultu religijnego;

•

na terenach nieruchomości wspólnych, czyli np. na klatkach schodowych i w
windach;

•

na drogach, placach, w parkach, w lasach i innych terenach zielonych;

•

w transporcie publicznym;

•

w samochodzie, chyba, że podróżujemy sami lub tylko z dzieckiem do lat 4.

Działania ochronne
Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu
Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać
informacje dotyczące postępowania
w sytuacji podejrzenia zakażenia
koronawirusem.

Zachęcamy do kontaktu oraz śledzenia naszych mediów
społecznościowych, gdzie na bieżąco umieszczamy najnowsze
informacje dla przedsiębiorców.

Kontakt pod numerem telefonu: 785 059 104
lub mailem: renata.murawska@marr.pl

www.marr.pl
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https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa
https://pfr.pl/tarcza
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dlaprzedsiebiorcow
https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-ipracownikow-przed-skutkami-epidemii-koronawirusa
https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-wszedl-w-zycie
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarczaantykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/11918632-dofinansowanie-wynagrodzen-dlapracownikow
https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-porozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2
https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-tarcze-antykryzysowa-nowychrozwiazan-dla-firm-pracownikow-i-rolnikow
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazaniaprzewidziane-w-ustawie-o-szczegolnych-instrumentach-wsparcia-w-zwiazku-zrozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-tzw_-tarcza-antykryzysowa-2_0/3361085
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/tarcza-antykryzysowa--najwazniejszezmiany
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/tarcza-40-z-podpisem-prezydenta-rp

