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Od 1 kwietnia obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przepisy te umożliwią części 
przedsiębiorców skorzystanie z ulg i dofinansowań w czasie trwania rynkowych zawirowań 

wywołanych tzw. koronawirusem. Poniżej przestawiamy jedynie kilka regulacji, która przewiduje 
tarcza antykryzysowa. Trzeba jednak pamiętać, że zawiera ona również inne przepisy, na 

przykład dotyczące najmu lub pożyczek.  

1. Zwolnienie ze składek ZUS: 

• Każdy przedsiębiorca, w którego firmie pracuje nie więcej niż 9 osób (łącznie z 

właścicielem) może złożyć wniosek o zwolnienie go ze składek ZUS za trzy miesiące – 
marzec, kwiecień i maj.  

• Zwolnienie dotyczy wszystkich pracowników i właściciela.  

• Nie trzeba wykazywać spadku obrotów.  

• Konieczne jest jednak złożenie wniosku do ZUS.  

• Formularze są już dostępne na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-
/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371  

• W przypadku płatników składek, którzy opłacają składki tylko za siebie (np. osoba 
prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nikogo nie zatrudnia) 

warunkiem zwolnienia ze składek ZUS jest to, że przychód w pierwszym miesiącu, za który 
jest składany wniosek (np. w marcu) nie był wyższy niż 15 681 zł. 

2. Dofinansowanie pensji – przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu 
pracy: 

• Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze 

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

• Świadczenia przysługują w okresie:  

1) przestoju ekonomicznego lub  

2) obniżonego wymiaru czasu pracy. 

• Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn 

niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. 



 
 

• W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca może wypłacać pracownikom 
wynagrodzenia pomniejszone o 50%, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę (2600 zł). 

• Wynagrodzenie pracowników objętych przestojem może zostać dofinansowane w kwocie 
1533,09 zł na pracownika, co obejmuje 50% minimalnego wynagrodzenia wraz ze 

składkami ZUS należnymi od tej kwoty. 

Przykład: Pracownik objęty przestojem zarabiał wcześniej 4000 zł brutto (łączny koszt 

jego zatrudnienia ze wszystkimi składkami wynosił ok. 4820 zł). Pracodawca zmniejszył 

jego wynagrodzenie do 2600 zł (łączny koszt jego zatrudnienia wynosi teraz ok. 3132 

zł). Pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 1533,09 zł. Koszty zatrudnienia 

takiego pracownika, które będzie ponosić pracodawca będą więc wynosić jedynie 

1598,91 zł. 

• Drugą możliwością jest obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 
etatu. Wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 
czyli 2600 zł.  

• To rozwiązanie jest odpowiednie dla firm, których pracownicy dalej pracują, jednak na 
przykład z uwagi na mniejszą liczbę zamówień mogą pracować krócej.  

• W przypadku obniżenia czasu pracy dofinansowana może być połowa wynagrodzenia. 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2452,27 zł.  

Przykład: Pracownik zarabiał wcześniej 4000 zł brutto. Pracodawca zmniejszył czas 

jego pracy i wynagrodzenie o 20%. Zamiast 4000 zł brutto pracownik zarabia teraz 3200 

zł brutto. Łączny koszt zatrudnienia takiego pracownika wynosił przed zmianą ok. 4820 

zł, a po zmianie ok. 3855 zł. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 

połowy wynagrodzenia, czyli 1927,5 zł. Sam będzie natomiast płacił jedynie drugie 

1927,5 zł. 

• Warunkiem uzyskania dofinansowania (zarówno przy przestoju jak i obniżeniu czasu 
pracy) jest odnotowanie spadku obrotów. Przez spadek obrotów rozumie się spadek 

sprzedaży towarów i usług: 

1) nie mniej niż o 15 % - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku - w porównaniu do łącznych obrotów z 

analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; 



 
 

2) nie mniej niż o 25 % - obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego 
miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku - w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. 

• Warunki wykonywania pracy w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 
czasu pracy trzeba jednak ustalić w porozumieniu z pracownikami.  

• Dofinansowanie będzie możliwe przez trzy miesiące. 

• Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

3. Dofinansowanie pensji – wysoki spadek obrotów: 

• Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, które zanotowały wysoki spadek obrotów (powyżej 30%), 
a które nie obniżyły pracownikom pensji, to one również mogą ubiegać się o 

dofinansowanie.  

• Wysokość dofinansowania jest zależna od tego jak bardzo spadły obroty i w przypadku 

spadku obrotów o co najmniej: 

1) 30% – wynosi 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 

dofinansowanie wraz ze składkami ZUS należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 1533,09 zł; 

2) 50% – wynosi 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 
dofinansowanie wraz ze składkami ZUS należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 2 146,32 zł; 

3) 80% – wynosi 90% wynagrodzeń́ poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 
dofinansowanie wraz ze składkami ZUS należnymi od tych wynagrodzeń́, jednak nie 

więcej niż 2 759,56 zł.  

• Przez spadek obrotów rozumie się̨ zmniejszenie sprzedaży towarów lub 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 dzień́ złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do 
łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 

poprzedniego. 

• Dofinansowanie będzie możliwe przez trzy miesiące. 

• Dofinansowanie udzielane jest na podstawie umowy zwartej ze starostą. 

• Wniosek należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy.  



 
 

4. Świadczenie postojowe: 

• Osobom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wykonującym 
umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług przysługuje tzw. świadczenie 

postojowe, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. 

• Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia tzw. koronawirusa 

doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

• Świadczenie postojowe jest jednorazowe i wynosi 2080 zł. 

• Świadczenie to nie jest oskładkowane ani opodatkowane. 

• Przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być 
o co najmniej 15 % niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten 

miesiąc i nie może być wyższy niż 15 681 zł.  

• Wniosek należy złożyć do ZUS. 

 


