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Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców: 

rządowy pakiet pomocowy dla pracodawców

1

KORONAW IRUS

ALERT AXELO

26 marca 2020

Prace nad pakietem zmian ustawowych, tzw. „tarczą antykryzysową” cały czas są w toku.
Pakiet ten w dniu wczorajszym, tj. 25 marca 2020 roku, został przyjęty przez Radę Ministrów
i kolejno skierowany do Sejmu.

Ze względu na to, że projekt ustawy nowelizującej odbiega od swej pierwotnej wersji i
wprowadza dodatkowe zmiany w stosunku do propozycji, jakie pierwotnie były publikowane,
poniżej przedstawiamy zestawienie najistotniejszych zmian do założeń z zakresu planowanej
pomocy dla pracodawców, płatników i samozatrudnionych.

Przejęcie opłacania przez państwo składek ZUS przez 3 
miesiące

Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać:

◼ mikrofirmy, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich
pracowników);

◼ samozatrudnieni, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej
działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(FGŚP).

Dofinansowania

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników ze środków funduszu
gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Dofinansowanie to będzie obejmować dofinansowanie wynagrodzeń plus składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy z tytułu tych
dofinansowań. Skorzystanie z tego rodzaju dofinansowania będzie możliwe jeżeli albo
wystąpi przestój ekonomiczny, albo obniżenie wymiaru czasu pracy w następstwie
wystąpienia COVID-19. Co istotne, według nowych założeń, w każdym z tych przypadków
będzie także konieczne dodatkowe wystąpienie spadku obrotów gospodarczych w
następstwie wystąpienia COVID-19.

◼ W przypadku przestoju ekonomicznego – pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone
nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę; dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych przysługuje w takim przypadku do wysokości 50% minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

◼ W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
pracodawca może ograniczyć 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. Wówczas dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych przysługuje do wysokości połowy wynagrodzenia, o którym mowa
powyżej, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
poprzedniego kwartału.

Ze względu na rozwojowy 

charakter kwestii 

prawnych dotyczących 

pandemii COVID-19 

przypominamy, że Zespół 

AXELO jest dla Państwa 

dostępny w trybie 

całodobowym, przez 7 dni 

w tygodniu (24/7). 

Dla ułatwienia kontaktu 

uruchomiliśmy dla 

Państwa dedykowany 

adres e-mail: 

koronawirus@axelo.pl, 

pod który możecie 

Państwo kierować 

wszelkie nurtujące Was 

pytania. 

Ponadto, wszelkie 

wątpliwości wyjaśniają 

również telefonicznie 

poszczególni opiekunowie 

Klientów.

Zachęcamy także do 

subskrybcji naszego 

newslettera - tym kanałem 

rozsyłamy na bieżąco 

alerty specjalne i inne 

istotne dla prowadzenia 

biznesu informacje.

axelo.pl/newsletter/

mailto:koronawirus@axelo.pl
http://axelo.pl/newsletter/?fbclid=IwAR2n8WkQ5Bub8U56xNlYZSWy1rTdLtgJSZYYCgt47vFcGu0n-tEyTiDWJEk


k o r o n a w i r u s @ . a x e l o . p l 2

◼ Spadek obrotów, którego wystąpienie będzie konieczne, aby skorzystać z dofinansowania (zarówno w przypadku
przestoju ekonomicznego, jak i w razie obniżenia wymiaru czasu pracy), definiowany jest albo jako spadek o nie mniej
niż 15% przez 2 miesiące, rok do roku, albo 25% miesiąc do miesiąca. Dokładnie przez spadek obrotów gospodarczych
rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

- 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

- nie mniej niż 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 mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów
z miesiąca poprzedniego; 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.

◼ Zgodnie z nowym zastrzeżeniem, ww. dofinansowanie nie będzie przysługiwało do wynagrodzeń pracowników,
których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o pomoc i
dofinansowanie, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r.

◼ Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca
ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli takie nie działają
u danego pracodawcy, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego
pracodawcy. Wyeliminowano zapis określający termin, w którym taki układ lub porozumienie mają zostać zawarte.

◼ Dofinansowanie przysługiwać będzie przez łączony okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku o
udzielenie tej formy pomocy.

◼ Co istotne, wypłata dofinasowań oraz środków na pokrycie składek od tych dofinansowań, o których mowa
powyżej, według najnowszych założeń nie będzie jednak stanowiła pomocy de minimis. Zatem z tej formy pomocy
będą mogli skorzystać przedsiębiorcy bez względu na wielkość oraz bez względu na limity pomocy de minimis.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek
na ubezpieczenia społeczne przez starostę – dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców

Ten typ dofinansowania według założeń będzie przyznawał starosta na podstawie zawartej umowy. Ten rodzaj pomocy i
dofinansowania został przewidziany jedynie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

◼ Dofinansowanie będzie dofinansowaniem części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

◼ Według nowych założeń ten rodzaj dofinansowania ma przysługiwać także dla osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z
Kodeksem cywilnym 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.

◼ Aby skorzystanie z powyższego dofinansowania było możliwe, w następstwie wystąpienia COVID-19 będzie musiał nastąpić
spadek obrotów rozumiany jako 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 w ciągu dowolnie wskazanych 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.
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◼ Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

− co najmniej 30% – wówczas dofinansowanie 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, zwanego dalej

„minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do

każdego pracownika;

− co najmniej 50% – wówczas dofinansowanie 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;

− co najmniej 80% – wówczas dofinansowanie 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.

◼ Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

◼ Wnioski o dofinansowanie składane będą do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub
miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora
powiatowego urzędu pracy.

◼ Zniesiony został zapis, w myśl którego ten rodzaj pomocy miał być udzielany zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis, jednak przedsiębiorcy nie będą mogli otrzymać dofinansowania w części, w
której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Pomoc dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi
pracowników

Dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników przewidziane zostało dofinansowanie
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19.

◼ Aby skorzystanie z powyższego dofinansowania było możliwe, w następstwie wystąpienia COVID-19 będzie musiał nastąpić
spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako 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 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku
o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 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.

◼ Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

− co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,

− co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,

− co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy (pierwotnie zakładano, że będzie to 6 miesięcy).

◼ Przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane
zostało dofinansowanie.

◼ Zniesiony został zapis, w myśl którego ten rodzaj pomocy miał być udzielany zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis, jednak przedsiębiorcy nie będą mogli otrzymać dofinansowania w części, w
której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.



k o r o n a w i r u s @ . a x e l o . p l

Świadczenie postojowe

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną
umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło
przewidziane zostało świadczenie postojowe, jeżeli takie osoby nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

◼ Według założeń, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługiwać będzie
jeżeli osoba taka bądź nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 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% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej; bądź jeżeli zawiesiła prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 roku 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%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

◼ Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługiwać będzie według założeń jeżeli, po
pierwsze, umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 01 lutego 2020 r., a po drugie, jeżeli wynagrodzenie
z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w 2020 r.

◼ Warunkiem wspólnym dla nabycia prawa do świadczenia postojowego będzie to, aby 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.
Wyeleminowany jednak został warunek, aby ten przestój trwał nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych
przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe.

◼ Wysokość świadczenia postojowego będzie wynosiła 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w
2020 r., a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą będących na karcie podatkowej lub ryczałcie
ewidencjonowanym zwolnionym z VAT – 50 % minimalnego wynagrodzenia.

Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego 

Planowane jest poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz sytuacji, w których ten zasiłek
będzie przysługiwać.

◼ Zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać nie tylko w razie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej
placówki, do których uczęszcza dziecko, ale także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub
dziennego opiekuna z powodu COVID-19 i ma być należny ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki zarówno nad dzieckiem w wieku do lat 8, jak i nad dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

◼ Zasiłek opiekuńczy w sytuacjach takich jak opisane powyżej ma przysługiwać również rolnikom ubezpieczonym w
KRUSie i dla takich osób wynosił będzie za każdy dzień 1/30 z kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

◼ Zasiłek ma zostać przyznany także w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka
wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19,
do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

Ponadto przewidziane zostało, że Rada Ministrów będzie mogła w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania
dodatkowego zasiłku opiekuńczego, niż dotychczas przewidziane 14 dni.
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