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RADA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY 

RZECZNIKU MŚP 
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NOWE PROPOZYCJE 
POMOCOWE

1) TARCZA 2.0 – ROZSZERZENIE WSPARCIA

2) URUCHOMIENIE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

3) TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU 

ROZWOJU
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Zwolnienie z 50% kosztów składek 

także przedsiębiorców zatrudniających od 

10 do 49 pracowników (mikrofirmy dalej 

ze 100% zwolnieniem), utrzymanie progu 

przychodowego dla samozatrudnionych

JEST

Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców 

do 9 ubezpieczonych i 

samozatrudnionych do limitu przychodu 

15 600 zł

BYŁO

TARCZA 2.0 - ZUS



4

Umorzenie pożyczki przy utrzymaniu firmy 

przez 3 miesiące

JEST

Umorzenie pożyczki przy utrzymaniu 

zatrudnienia przez 3 miesiące od 

uzyskania pożyczki

BYŁO

MIKROPOŻYCZKA – 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH
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Likwidacja progu przychodowego 15 

600zł, utrzymanie konieczności spadków 

przychodu lub zawieszenia 

działalności. Można je dostać 3-

krotnie

JEST

Można je dostać raz przy spadku 

przychodów 15% lub zawieszeniu 

działalności. Nie dotyczyło osób 

mających przychód wyższy niż 15 600 zł

BYŁO

POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I 
ZLECENIOBIORCÓW
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Utrzymanie miejsc pracy przez okres 

trwania pomocy

JEST

Konieczność utrzymania 

dofinansowanych miejsc pracy przez 3 

miesiące od ustania pomocy

BYŁO

DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

WYPŁACANE PRZEZ WOJEWÓDZKIE URZĘDY 

PRACY
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W POŁOWIE KWIETNIA 
RUSZYŁY NABORY NA 
DOFINANSOWANIE 
MIEJSC PRACY

• Kto się może ubiegać: mikro, 

mali i średni przedsiębiorcy

• Okres: 3 miesiące
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Spadek obrotu o 30% - dofinansowanie w wysokości 

50% płacy minimalnej

1

Spadek o 50% - dofinansowanie w wysokości 70% 

płacy minimalnej

2

Spadek o 80% - dofinansowanie w wysokości 90% 

płacy minimalnej

3

WARUNKI 
WSPARCIA

Obrotu liczonego jako średnia z dwóch miesięcy z 

tego roku w porównaniu do analogicznego okresu 

zeszłego roku
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Przedsiębiorca nie może zalegać z płatnością podatków, 

składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz 

Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

1

W stosunku do przedsiębiorcy nie mogą występować 

przesłanki do ogłoszenia upadłości,

2

Przedsiębiorca nie uzyskał wcześniej pomocy na 

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z innych 

środków publicznych.

3

WARUNKI 
OTRZYMANIA 
WSPARCIA
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TARCZA FINANSOWA –

SUBWENCJE NA POPRAWĘ 

PŁYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

ADRESOWANE DO MIKRO, 

MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH 

FIRM
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WSPARCIE DLA MIKRO FIRM

1.
12 tysięcy na pracownika

Spadek przychodów 25-50%

2.
24 tysiące na pracownika

Spadek przychodów 50-75%

3.
36 tysięcy na pracownika

Spadek przychodów 75-100%

1.
25%

Utrzymanie firmy

2.
50%

Utrzymanie zatrudnienia (nieutrzymanie 

zwiększa kwotę do zwrotu 

proporcjonalnie)

WARUNKI WYPŁATY WARUNKI UMORZENIA
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WSPARCIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

1.
Spadek 25-50%

4% wartości przychodu ze sprzedaży w 

roku obrotowym 2019

2.
Spadek 50-75%

6% wartości przychodu ze sprzedaży w 

roku obrotowym 2019

3.
Spadek 75-100%

8% wartości przychodu ze sprzedaży w 

roku obrotowym 2019

1.
25%

Utrzymanie firmy

2.
25%

Utrzymanie zatrudnienia

WARUNKI WYPŁATY WARUNKI UMORZENIA

3.
25%

W zależności od poniesionej przez 

przedsiębiorstwo straty na sprzedaży
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DUŻE FIRMY 

DOSTANĄ 

WSPARCIE NA 

PODSTAWIE 

INDYWIDUALNYCH 

UMÓW Z PFR
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Otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo otwarte 

postępowanie restrukturyzacyjne

1

Brak rezydencji podatkowa w Polsce (możliwe zobowiązanie do 

przeniesienia rezydencji w ciągu 9 miesięcy)

2

Przedsiębiorca nie prowadził działalności na dzień 31 grudnia 2019r.

3

PRZECIWWSKAZANIA, 
KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ 
WSPARCIE Z TARCZY 
FINANSOWEJ:

Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia 

finansowania zalegał z płatnościami podatków i składek na 

ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub 

jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

4
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PROPOZYCJA ZASADY UPRAWNIENI OBOWIĄZKI

Zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z całości lub połowy składek na 

ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne 

za okres od 1 marca do 31 maja. Wszyscy 

zwolnieni na tych warunkach podlegają w 

tym czasie ubezpieczeniu

Płatnik składek, który zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych jest 

zwolniony z nich w całości. Wyjątkiem jest osoba, która zgłosiła 

wyłącznie siebie do ubezpieczenia i osiągnęła przychód 300% w 

pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek (jej 

zwolnienie nie przysługuje).

Płatnik składek, który zgłosił między 10 a 49 ubezpieczonych 

opłaca połowę składki za wszystkich ubezpieczonych.

Płatnik dostarcza ZUSowi wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek do 30 czerwca 2020. Do 30 czerwca musi też 

dostarczyć deklaracje rozliczeniowe za wszystkie miesiące 

objęte zwolnieniem.

40-40-20

Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu 

pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, nie 

mniej jednak niż wynosi minimalna krajowa. 

Połowę kosztów zatrudnienia pracownika na 

obniżonym etacie pokryje wtedy państwo. 

Maksymalne dopłata na jednego pracownika 

wynieść może 40% średniego 

wynagrodzenia.

Z tej opcji skorzystać może każdy przedsiębiorca gdy spadły mu 

obroty:

1. o 15% w ciągu dwóch miesięcy w tym roku, w stosunku do 

dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego.

2. o 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc 

złożenia wniosku.

WYJĄTEK: Do dopłat nie są wliczani pracownicy, których 

przychód przekraczał 300% średniej krajowej w miesiącu 

poprzedzającym wniosek

1.Złożenie wniosku o wypłatę środków z FGŚP na ochronę 

miejsc pracy.

2. Wypracowanie porozumienia ze związkami zawodowymi 

lub przedstawicielami pracowników i przesłanie go do 

właściwego inspektora pracy

3. Uregulowanie wszelkich zaległości podatkowych i 

składkowych

4. Utrzymanie zatrudnienia pracownika, do którego dopłaca 

państwa przez okres wsparcia .

Postojowe –

dopłata dla 

pracowników

Pracownikowi objętemu przestojem 

ekonomicznym pracodawca wypłaca 

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 

50%, nie niższe niż minimalna krajowa. 

Państwo dopłaca wtedy do kosztów 50% 

minimalnego wynagrodzenia.

Z tej opcji skorzystać może każdy przedsiębiorca gdy spadły mu 

obroty:

1. o 15% w ciągu dwóch miesięcy w tym roku, w stosunku do 

dwóch analogicznych miesięcy roku poprzedniego.

2. o 25% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc 

złożenia wniosku.

WYJĄTEK: Do dopłat nie są wliczani pracownicy, których 

przychód przekraczał 300% średniej krajowej w miesiącu 

poprzedzającym wniosek

1.Złożenie wniosku o wypłatę środków z FGŚP na ochronę 

miejsc pracy.

2. Wypracowanie porozumienia ze związkami zawodowymi 

lub przedstawicielami pracowników i przesłanie go do 

właściwego inspektora pracy

3. Uregulowanie wszelkich zaległości podatkowych i 

składkowych

4. Utrzymanie zatrudnienia pracownika, do którego dopłaca 

państwa przez okres wsparcia.

Mikro-pożyczka

Ze środków Funduszu Pracy jednorazowo 

wypłacona będzie pożyczka w wysokości 5 

tysięcy złotych na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności

Mikroprzedsiębiorstwa

w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców

Wniosek o pożyczkę uprawniony składa do właściwego 

powiatowego urzędu pracy. Okres spłaty pożyczki nie może 

być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz 

z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia 

pożyczki. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o 

umorzenie zwrotu pożyczki, w przypadku utrzymania  

działalności w okresie 3 miesięcy od otrzymania pożyczki. 
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PROPOZYCJA ZASADY UPRAWNIENI OBOWIĄZKI

Postojowe –

dopłata dla 

przedsiębiorców 

Uprawnieni przedsiębiorcy (będący osobą fizyczną) mają 

prawo do świadczenia w wysokości 2080 zł, z wyjątkiem 

przedsiębiorców na karcie podatkowej którzy dostaną 

świadczenie w wysokości 1300 zł . Świadczenie to może być 

przyznane jednemu przedsiębiorcy maksymalnie 

trzykrotnie

Z tej opcji skorzystać może przedsiębiorca gdy spadły mu obroty:

o 15% w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do 

przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc albo zawiesili 

działalność

Należy złożyć wniosek się do ZUS nie później niż 3 miesiące po ustaniu stanu 

epidemii.

Subwencje PFR

Polski Fundusz Rozwoju wypłacać będzie środki na 

poprawienie płynności firmy w formie subwencji. 

Subwencja będzie spłacana w okresie trzech lat,  lecz 

pierwszej spłaty będzie należało dokonać po roku.  

Umarzalne może być nawet 75% subwencji

Uprawnione do korzystania z pomocy są wszystkie firmy zatrudniające pracowników.  

Muszą one jednak wykazać co najmniej 25% spadek przychodów  w dowolnym 

miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub 

analogicznego miesiąca ubiegłego roku

Mikro:

Spadek 25%-50%: 12 tysięcy złotych na pracownika 

Spadek 50%-75%: 24 tysiące na  pracownika

Spadek 75-100%: 36 tysięcy na pracownika

Mali i Średni: 

Spadek 25%-50%: 4% wartości przychodu ze sprzedaży w roku obrotowym 2019

Spadek 50%-75%:  6%

Spadek 75-100%: 8%

Duże:

Indywidualna umowa z PFR na podstawie analizy finansowej frmy

Wniosek składany w oparciu o system bankowy.  Aby otrzymać dofinansowanie 

przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na dzień 31.12.19 oraz nie zalegać z 

ZUSem i podatkami. Musi także posiadać rezydencje podatkową w Polsce lub 

zobowiązać się do jej przeniesienia w okresie 9 miesięcy. Wymagany jest także brak 

trwającego postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego.

Subwencja jest umarzalna   

Mikro:

25% - utrzymanie firmy

50% - utrzymanie zatrudnienia (nieutrzymanie zwiększa kwotę do zwrotu 

proporcjonalnie)

Małe i Średnie:

25% - utrzymanie firmy

25% - utrzymanie zatrudnienia

25% - w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży; 

Duże:

Indywidualne ustalenia z PFR

Wsparcie od 

starostów 

(Europejski 

Fundusz Spójności)
Dopłaty  na wsparcie zatrudnienia wypłacane przez 

Powiatowe Urzędy Pracy w ramach naborów utworzonych 

przez starostów . Dopłata zależy od spadku obrotów 

danego przedsiębiorstwa i jest obliczana od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy ze spadkami 

obrotów gospodarczych.

Spadek ten jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do 

analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące 

powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu1 stycznia 2020r. i kończyć się 

najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 

30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny 

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. 

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów gospodarczych 

wyniesie co najmniej 30% z powodu COVID-19. Wysokość  zależna jest od wysokości 

spadków: 

1. spadek o 30% - dofinansowanie w wysokości 50% płacy minimalnej

2. spadek o 50% - dofinansowanie w wysokości 70% minimalnej

3. spadek o  80% - dofinansowanie w wysokości 90% minimalnej

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i 

będzie wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez Przedsiębiorcę  

oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, 

oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień 

miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca jest zobowiązany 

do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie 

przez okres dofinansowania. Przedsiębiorca nie może mieć zaległości składkowo-

podatkowych. 
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DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ


