
Wsparcie dla przedsiębiorców – stan na 20.04.2020 

instrumenty dot.:                                                                                                                                            wg stanu na 20.04.2020 r. 
 
 środków na pracowników 
 zmniejszenia kosztów firmy 
 środków na utrzymanie firmy w kryzysie 
 ułatwień dla firmy 
 przedłużenia terminów płatności 

na stronie     https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy 
 
 
 
 

FUNDUSZ PRACY       -      POŻYCZKA     -     MIKRO 
  właściwy pup wg miejsca prowadzenia DG, po ogłoszeniu naboru 

warunki  
dostępu 

 mikro <10 etatów; obroty 2 mln Euro;  
 działalność gospodarcza prowadzona przed 1 marca’2020 
 straty <50% kapitału własnego 
 nie spełnia kryteriów do upadłości  

kwota oprocentowanie spłata 
do  5.000 zł

- na pokrycie kosztów bieżących DG 
- wnioski do 31.12.2020  
- wypłacana jednorazowo, w ciągu 2 dni po podpi-

saniu umowy 
- pomoc de minimis (pożyczka  z odsetkami ) 
- wydatkowanie nie wymaga udokumentowania 

- 0,05 stopy redyskonta 
weksli NBP 

- 0,55% x 0,05 = 0,0275% w 
skali rocznej 

- 12 miesięcy zgodnie z 
harmonogramem  

- po okresie 3 - miesięcznej 
karencji 

umorzenie w 100% pożyczka wraz z odsetkami 
- prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia po-

życzki - Oświadczenie takie zawiera Wniosek o umorzenie pożyczki 
- wniosek składa się w ciągu 14 dni od spełnienie w/w warunku - w zasadzie przed rozpo-

częciem spłat – po karencji (- wzór wniosku stanowi załącznik do umowy) 
 

DOKUMENTY - info z www.praca.gov.pl  
- Regulamin praca gov.pl 
- Zasady udzielania pożyczek  
- instrukcja pożyczki 
- info o naborze z pup właściwy 
- WNIOSEK O POŻYCZKĘ wraz z n/w dokumentami (wypełnionymi, podpisanymi) i składanymi 

łącznie z wnioskiem: 
 
 FORMULARZ INFORMACJI przedstawianych przy ubieganiu się o pożyczkę w ramach po-

mocy publicznej, zawierającymi informacje o sytuacji finansowej wnioskodawcy warunku-
jące udzielenie pożyczki: 
 
o Czy wysokość niepokrytych strat podmiotu przewyższa: 50% wysokości kapitału zareje-

strowanego/ 50% wysokości kapitału według ksiąg podmiotu? 
 

o Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościo-
wym? 

 
o Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca, w ciągu 

ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosu-
nek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1? 

 
o Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną  re-

kompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19? 
 

 PEŁNOMOCNICTWA w pdf  
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 UMOWA POŻYCZKI (zawierająca wzór WNIOSKU O UMORZENIE POŻYCZKI) 

 
 

PROCEDURA 
 
ścieżka ON LINE 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-
srodkow-funduszu-pracy 
 

1. sprawdź czy ogłoszono nabór we właściwym - wg miejsca prowadzenia DG - terytorialnie pup? 
 

2. na stronie gov.pl –  pod linkiem ZŁÓŻ WNIOSEK  
 utwórz konto lub zaloguj się (profil zaufany ePUAP // reprezentant) 
 dokonaj wyboru adresata z listy – właściwy terytorialnie pup 
 wybierz link „przejdź do edycji wniosku” 

 
3. wypełnij i podpisz - Wniosek o pożyczkę, Formularz informacji…, Umowę pożyczki, załącz pełnomocnictwa 

- podpisanie może być za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego 
 

4. zapisz dane, wydrukuj, prześlij online za potwierdzeniem UPP 
 

5. wypłata środków jednorazowo w ciągu 2 dni od podpisania umowy na wskazane we wniosku konto bankowe 
 
 

6. złożenie wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami - w całości - w ciągu 14 dni od spełnienia warunku tj. 3 
m-ce od udzielenia pożyczki  
lub spłata pożyczki i odsetek zgodnie z harmonogramem 
 

kontakt WOES: 

 
Grażyna Twardowska 
tel. 786-017-896 
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ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS NA 3 MIESIĄCE 
OD 1 MARCA DO 31 MAJA 2020 R. 

ZŁÓŻ WNIOSEK 
w ZUS - przez PUE ZUS wniosek 
RDZ. dokumenty rozliczeniowe 

za okres marzec-maj 2020 r 
 

warunki, zasady: 
 
 Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych 
 działalność gospodarcza była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. 
 przedsiębiorstwo nie korzystało do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc prac  
 dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. 
 

DOFINANSOWANIA CZĘŚCI 
WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK ZUS - MSP 

ZŁÓŻ WNIOSEK 
w PUP - w terminie 14 dni 

od ogłoszenia naboru 
% spadku obrotów 
w wyniku pandemii 

za 2 m-ce 

max % dofinansowa-
nia do minimalnego 

wynagrodzenia brutto 
zasady 

>=30% max 50% / 2600 
 % wynagrodzenia brutto na pracowników objętych 

wnioskiem  
 wypłacane w okresach miesięcznych. 
 na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
 nie ma zaległości w podatkach, ZUS do końca III kwarta-

łu 2019 r. 
 nie występuje podwójne finansowanie  

>=50% max 70% 

>=80% max 90% 

DOFINANSOWANIE DO PENSJI       postojowe 
PRACOWNIKÓW                                 - MSP 

ZŁÓŻ WNIOSEK 
w WUP 

przestój ekonomiczny  max 50% minimalnego wynagrodzenia brutto 

obniżony wymiar 
czasu pracy 

 max 50% wynagrodzenia pracownika, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS. 

warunki, zasady: 
 
 nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym 

lub wartościowym  
 zostało zawarte porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pra-

cowników.  
 na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 
 nie ma zaległości w podatkach, ZUS do końca III kwartału 2019 r. 
 przedsiębiorstwo nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości 
 nie występuje podwójne finansowanie  
 dokumenty - WNIOSEK, POROZUMIENIE, WYKAZ PRACOWNIKÓW, UMOWA 

DOFINANSOWANIE  
DO PRACOWNIKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

PFRON 

Pracodawca zatrudniający: 
 
 osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięcz-

ne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1950 zł; 
 osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uzyska 

miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1200 zł; 
 osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne 

dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 450 zł 
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Kwoty te, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie 
umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o: 
 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 
 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 
 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności 
Warunki:  
 na dotychczasowych zasadach PFRON 

ODLICZENIE STRATY ZA 2020 r. OD DOCHODU ZA 2019 r. 

 Stratę z bieżącego roku można będzie odliczyć od dochodu za rok poprzedni   - zmniejszając podstawę opo-
datkowania – otrzyma się zwrot nadpłaconego podatku. 
 

 Jednorazowo będzie można obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł 
 
 Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następują-

cych pięciu latach podatkowych 
 
Warunki:  
 
 strata za 2020 rok wynika z COVID-19  
 przychody z działalności gospodarczej za 2020 rok są o co najmniej o 50% niższe niż w roku poprzednim 

kontakt WOES: 

 
Grażyna Twardowska 
tel. 786-017-896 
 

 
 
 


